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Inledande bestämmelser 
 
1 § 

 
Avgift skall betalas enligt denna taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet 
enligt miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar, inom följande 
områden: miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, täkter, hälsoskydd, 
strandskydd, kemiska produkter samt avfall och producentansvar. Nämndens 
verksamhet omfattar prövning och tillsyn enligt  
19 respektive 26 kapitlet miljöbalken. Tillsyn av tillståndspliktiga verksamheter 
enligt lista B överläts till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun 
den 1 september 2002. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 
26 kap.  
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader. 

Ärenden i övrigt, förutom intern administration, som kräver handläggning debiteras 
till timtaxa. 
 

2 § Avgift skall betalas av den som inom Östhammars kommun utövat, utövar eller 
ämnar utöva sådan verksamhet som omfattas av miljöbalken. Avgiftsskyldig är 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. Avgift debiteras för; 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av prövning av tillstånd, 
dispens eller undantag. 

2. Handläggning eller andra åtgärder med anledning av anmälan om 
verksamhet eller åtgärd.  

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.  
4. Vid återtagen ansökan debiteras timavgift.  
5. Vid avisande av ärende debiteras en timme. 

 
Avgift tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 
2. Handläggning orsakad av att Bygg- och miljönämndens beslut enligt 

miljöbalken överklagas.  
 
3 §   

 
Avgift tas ut som  

a) Prövningsavgift för ansökan om tillstånd samt vissa anmälningsärenden 
(bilaga 1) 

b) Fast årlig tillsynsavgift (bilaga 2)  
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Avgift skall betalas med de belopp som anges i respektive bilaga för åtgärd eller 
verksamhet.  
 

4 §   Avgiften kan sättas ned om särskilda skäl finns med hänsyn till åtgärdens eller 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehov eller nedlagd handläggningstid. 
 

5 §   Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift för tillstånd, anmälan, återtag eller 
tillsyn fattas av Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun.  
 

6 §   Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna 
taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som 
behövs för att avgiften skall kunna bestämmas. 

 

Avgift för prövning 
 
7 §   

 
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd tas ut enligt av vad som framgår av 
bilaga 1 med fast belopp. Avgift för prövning utgår för varje avgiftsbelagt ärende 
som ansökan avser. Om besiktning ska ske i ett ärende ingår kostnaden för en 
sådan besiktning i den fasta avgiften. Om ytterligare besiktning behövs i ärendet 
tas timavgift ut för tillkommande handläggningstid. 
 

8 §   Avgift för prövning skall betalas även om ansökan avslås.  
 

9 §   Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 
verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

 

Avgift för anmälan 
 
10 §   

 
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut med 
fastbelopp enligt i taxebilaga 1 eller med timavgift för den handläggningstid som 
åtgår i ärendet. Avgift för anmälan tas ut för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser.  
 

11 §   Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  
 

12 §   I anmälan om miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i 
förekommande fall skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 § 
miljöbalken för kungörelser i ärendet. 
 

13 §   Utöver avgift för handläggning av anmälan kan avgift för tillsyn i övrigt komma att 
tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt denna taxa. 
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14 §   Avgift för prövning av anmälningspliktig verksamhet (C-anläggning) tas ut med en 
fast avgift som bestäms av verksamhetens klassificering och objektsfaktor enligt 
taxebilaga 2. Prövningsavgiften = 2 x objektsfaktor x aktuell timavgift. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 
 
15 § 
 
 
16 § 

 
Avgift för tillsyn i övrigt tas ut enligt av vad som framgår av bilaga 2 med fast 
belopp eller med den timavgift för den handläggningstid som lagts ner i ärendet 
eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxan. 
 
Bygg- och miljönämnden har rätt att ändra årliga avgifter upp till 50 % beroende på 
erfarenhetsbedömning. 
 

 
Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och verksamhet inom 
hälsoskyddsområdet 

 
17 §   

 
Avgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet, verksamhet inom hälsoskyddsområdet 
och täktverksamhet tas ut enligt av vad som framgår av bilaga 1 och 2 (fast avgift). 
För verksamhet som tillståndsprövats utgår avgiften från vad som är föreskrivet i 
tillståndsbeslutet om tillåten produktion eller motsvarande. 
 

18 §   Den fasta avgiften för de enskilda verksamheterna fastställs av Bygg- och 
miljönämnden. 
 

19 §   Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera verksamheter enligt 
bilaga 2 skall full avgift utgå för den verksamhet som medför den högsta avgiften 
med tillägg av 25 % av summan av de belopp som anges i bilagan för de övriga 
verksamheterna. 
 

20 §   Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott eller under 
verksamhetsåret. Den fasta årliga avgiften baseras på ett genomsnittligt 
tillsynsbehov med utgångspunkt från timavgiften. Om det finns behov av 
efterbehandling sedan en verksamhet upphört, ska full avgift tas ut för den tillsyn 
som uppstår efter efterbehandlingen. Avgiften ska betalas från och med året efter 
att verksamheten upphört. Avgiften bestäms utifrån det som anges i taxebilagan om 
avgift för tillsyn över förorenade områden. 
 

21 §   För verksamhet som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för ett visst år besluta om tilläggsavgift utöver den ordinarie 
avgiften om tillsynsbehovet väsentligt avviker från det normala utifrån den tid som 
är beräknad för objektet. Tilläggsavgiften beräknas som timavgift och debiteras i 
efterskott. 

 
 

Bilaga 1 BMN § 46/ 2021 
5 av 6

Bilaga 8, KF § 61/2021 
Sida 5 av 6



När avgift tas ut och avgifternas storlek 
 
22 § 

 
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Understiger nedlagd 
handläggningstid en halv timme tas ingen avgift. Med handläggningstid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och 
kontroller, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut.  
I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma 
tillfälle överstiger två timmar.  
För tillsynsavgift som skall betalas per halvtimme tas avgiften ut löpande i 
efterskott. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl. 
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med två gånger 
ordinarie timavgift. 
 

23 § Timavgiften, fasta avgifter och alla prövningsavgifter baseras på Bygg- och 
miljönämndens självkostnad och ska indexjusteras årligen med Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Timavgiften uppgår år 2021 till 1 107 kr per timme. 
Basåret för indexjusteringen är år 2019 vars avgifter återges i bilaga 1 och 2. 
 

Överklagning av beslut om avgift 
 
24 §   

 
Bygg- och miljönämndens beslut enligt denna taxa får överklagas hos 
Länsstyrelsen. Bestämmelser om överklagande av Bygg- och miljönämndens 
beslut finns i kap. 18 kap. § 1, miljöbalken. 
 

 
Betalning av avgift 

 
25 §   

 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Bygg- och miljönämnden i 
Östhammars kommun. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om 
avgift eller räkning.  
 

 

Verkställighetsfrågor 
 
26 §   

 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken.   
 

27 §   Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut 
ska gälla omedelbart även om det överklagas.  
 

 

Bilaga 1 BMN § 46/ 2021 
6 av 6

Bilaga 8, KF § 61/2021 
Sida 6 av 6


