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Inledande bestämmelser 
§ 1 Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens åtgärder enligt lagen 
(2006:1570) om internationella hot mot människors hälsa. 

§ 2 Om ett fartyg eller luftfartyg är drabbat eller misstänks vara drabbat av ett 
internationellt hot mot människors hälsa får miljö- och hälsoskyddsnämnden, med stöd av 
17 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, vidta de åtgärder mot 
fartyget som krävs för att skydda människors hälsa.  

§ 3 När ett fartyg kommer till första svenska hamn ska befälhavaren visa upp intyg för 
Tullverket eller Kustbevakningen om att utrotning av insekter, råttor och andra djur som 
vanligen är bärare av smittämnen, har skett ombord eller ett intyg om att utrotning av 
sådana djur inte behövs. Om ett intyg inte visas upp ska nämnden omedelbart underrättas 
och därefter låta undersöka fartyget och, om det behövs, vidta åtgärder med stöd av 23 § 
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.  

§ 4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden får, enligt 25 § lagen om skydd mot internationella hot 
mot människors hälsa och 8 § förordningen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa (2007:156), ta ut avgifter av ägaren till fartyget för undersökning och 
åtgärder som avses i 17 och 23 §§ lagen om internationella hot mot människors hälsa, se 2 
och 3 §§ ovan.  

Grundbeloppet (timavgiften) ska varje kalenderår regleras, med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring enl. Statistiska Centralbyråns 
lönekostnadsindex.   

Besiktningsavgift  
§ 5 För besiktning tas timavgift ut motsvarande taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid, vilket avser den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

Övrigt  
§ 6 Besiktningsuppdrag utförs vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Beställning måste 
ske senast kl. 11.00 dagen före besiktning. Uppdrag med kortare varsel än som anges ovan 
eller på andra tider än vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00, utförs i mån av att 
personal finns tillgänglig. 
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Taxan har antagits av kommunfullmäktige den 19 november 2002 § 170, reviderad senast 
av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 19 december 2022 § 88. 
_____________________  

Denna taxa gäller fr.o.m. 1 januari 2023 
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