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Taxa för verksamhet enligt lagen om internationella hot mot  
människors hälsa  
 
Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens kostnader för  
undersökningar och åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot  
mot människors hälsa.  
 

Avgiftsskyldig  
2 § Avgiftsskyldig är den som äger fartyg som omfattas av undersökningsplikt eller  
åtgärder enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.  
 

Definitioner  
3 § Med handläggningstid avses den sammanlagda tid 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.  
 

Avgiftens storlek  
4 § Timavgiften i denna taxa är detsamma som Kalix kommuns gällande timavgift för 
tillsyn enligt miljöbalken. 
 

Avgifter  
5 § Avgift tas ut i efterskott i förhållande till faktiskt nedlagt handläggningstid och tas ut  
för varje halv timme påbörjad handläggningstid. Saneringsintyg utfärdas vardagar mellan  
kl 8-16.  
 

6 § Om undersökning påvisar ett behov av saneringsåtgärder ska ägaren till fartyget  
ersätta nämndens kostnader för dessa.  
 

7 § Full kostnadsersättning för resekostnader uttas enligt kommunens generella  
bestämmelser.  
 

Betalning  
8 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Betalning  
ska ske till samhällsbyggnadsnämnden i Kalix kommun inom tid som anges i beslut om  
avgift eller i särskild faktura.  
 

Nedsättning av avgift  
9 § Om det finns särskilda skäl, får samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till  
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller  
efterskänka avgiften.  
 

Verkställighetsfrågor  
10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att  
beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter gäller omedelbart, om inte något annat  
anges i beslutet.  
 

11 § Enligt 32 § lagen som skydd mot internationella hot mot människors hälsa får  
samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  
 
_______________________________________________________________________ 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2018 och gäller till beslut om ny avgift fattas. 
Antagen av Kommunfullmäktige 27 november 2017 § 176 


