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1. Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors 
hälsa 
Taxan är meddelad med stöd av 8 § förordning (2007:156) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa, enligt vilken kommunfullmäktige 
får ta ut avgifter för kommunal myndighets kostnader för undersökningar 
och åtgärder enligt denna lag. 

1.1 Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Stenungsunds kommuns undersökningar och åtgärder enligt lagen 
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och bestämmelser meddelade med 
stöd av denna lag. 

2 § 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 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning av undersökning av fartyg och utfärdande av 
saneringsintyg, förlängning av saneringsintyg samt sanerings- och skyddsåtgärder. 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som sker med anledning av överklagade beslut. 

5 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkning av avgift enligt denna taxa fattas av tekniska 
myndighetsnämnden enligt delegationsordningen. 

2. Avgifter 
2.1. Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1143 kr.  

2.2. Indexuppräkning 
7 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas därefter 
upp årligen utifrån gällande PKV. 
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2.3. Avgiftsuttag 
8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tekniska 
myndighetsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, undersökningar, inspektioner, resor, provtagning och kontroller i övrigt, beredning av 
ärenden samt föredragning och beslut.  

9 § Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

10 § För undersökningar, inspektioner, åtgärder och andra kontroller i övrigt samt beredning av ärenden 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

2.4. Avgift för undersökning och utfärdande av saneringsintyg 
11 § För undersökning av fartyg och utfärdande av saneringsintyg enligt 23 § lag (2006:1570) om skydd 
mot internationella hot mot människors hälsa debiteras timavgift.  

2.5. Avgift för förlängning 

12 § För utfärdande av förlängning med en månad av befintligt saneringsintyg enligt 10 § 
folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa (HSLF-FS 2015:8) debiteras timavgift.  

2.6. Avgift för åtgärder 

13 § För sanerings- och skyddsåtgärder, såsom provtagning, desinfektion, smittrening, utrotning av 
råttor och insekter enligt 17 och 23 §§ lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa, tillämpas timavgift.  

2.7. Nedsättning av avgift 
14 § Tekniska myndighetsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra 
omständigheter. 

2.8. Betalning av avgift 
15 § Betalning av avgift ska ske till Stenungsunds kommun och ska fullgöras inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

3. Verkställighet 
3.1. Verkställighet av beslut 
16 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut om avgift 
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte 
något annat anges i beslutet. 
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3.2. Överklagande 

17 § Tekniska myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen.  

3.3. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
18 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med 
denna dag.  
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