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Taxa från och med den 3 oktober 2022 för
Stockholms miljö- och
hälsoskyddsnämnds marknadskontroll
Denna taxa är meddelad med stöd av 2 § lagen (2014:140) med
bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av
varor och annan närliggande tillsyn.

1§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för miljö- och
hälsoskyddsnämndens marknadskontroll enligt
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/1020 av
den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för
produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och
förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.
2§
Avgiftsskyldig är den som på marknaden släpper ut eller
tillhandahåller en produkt som omfattas av marknadskontroll
enligt förordning (EU) 2019/1020 och omfattas av miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsyns- eller kontrollansvar.
3§
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Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje
påbörjad halvtimme handläggningstid. Detta innebär att den
sammanlagda handläggningstiden avrundas till närmast högre
halvtimme.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteperson 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 kontroll som utförs vardagar mellan klockan 19 och 07,
lördagar, söndagar och helgdagar tas avgift ut med dubbel
ordinarie timtaxa.
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4§
Timavgift för nämndens handläggning enligt denna taxa är
densamma som gällande timavgift för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.
5§
Utöver timavgiften i 3 § ska nämnden ersättas för de faktiska
kostnaderna för provtagning och analys av prover av kemiska
produkter eller biotekniska organismer till följd av
marknadskontroll.
6§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning av
överklaganden av nämndens eller överinstans beslut.
7§
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.
8§
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden
och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
särskild faktura.
9§
Bestämmelser om överklagande av miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 40-44 §§
förvaltningslagen (2017:900).
______________
Denna taxa träder i kraft den 3 oktober 2022.
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