
Uttag av taxor 
vid tillsyn och prövning



Avgifter
Kommunen tar ut avgifter för sin verksamhet i enlighet med miljö-
balkens bestämmelser. Vid beräkning av kostnaden per handlägg-
ningstimme inkluderas följande kostnader: 

•	 Personalkostnad

•	 Lokalkostnad, kostnad för förråd och garage

•	 Administration; registrering, del givning, polishandräckning, arki-
vering och ekonomiskt arbete. 

•	 Övriga kostnader som chefsöverläggning, konsultation, 
facklittera tur, traktamente, utrustning för databehandling, kost-
nad för bilar, mät utrustning, telefon, porto, repro, utbildning, 
nämndkostnader med mera.

Tillsyn
I tillsynen ingår dels tillsynen över att miljöbalken följs, dels tillsyns-
myndigheternas förbebyggande och stödjande uppgifter. Till de 
förstnämnda uppgifterna räknas både kontroll och uppsikt samt åt-
gärder för att rättelser ska vidtas. Till de andra uppgifterna kan räk-
nas t.ex. information i allmänhet och rådgivning angående gällande 
regler i enskilda fall eller i kam panjform*. Med prövning avses dels 
tillstånds- eller tillåtlighetsprövning, dels prövning som avser dispen-
ser eller undantag.

Kommunfullmäktige har under 2011 fastställt de taxor som Sam-
hällsbyggnadsnämnden skall ta ut. Vid beräkning av kommunens 
kostnader för tillsynen, får all verksamhet som nämnden bedriver 
enligt miljöbalken inräknas. I detta ingår till exempel följande:

*se proposition 1997/98:45 Miljöbalk del 1 s. 493-496



•	 Registrering, komplettering av ärende.

•	 Inläsning och beredning av ärende. 

•	 Kontroll av verksamheter, eventuella del- och slutbesiktningar. 

•	 Samråd, samverkan och informationsutbyte med övriga tillsyns-
myndig heter och med de verksamheter som är föremål för tillsy-
nen, så som perio diskt återkommande samråd med representan-
ter för de största miljöfarliga verksamheterna inom tillsynsområ-
det.

•	 Arbete med inventeringar, undersökningar eller kontroll som, 
utan att vara riktad mot miljöfarlig verksamhet i det enskilda fal-
let, berör flera sådana verksamheter inom visst geografiskt om-
råde, viss bransch eller liknande.

•	 Klagomålsärenden om klagomålen är befogade. 

•	 Databehandling av insamlade fakta.

•	 Interna och externa kontakter med sakkunniga, t.ex. jurister, lä-
kare, veterinärer, geologer

•	 Upprättande av skrivelser

•	 Beslutsfattande

•	 Påföljdsfrågor (utredning av polisanmälan, föreläggande och  
åtalsanmälan).

•	 Expediering

•	 Resor, max 2 timmar per inspektionstillfälle.         

När kommunen yttrar sig i ett överklagat ärende får avgift ej tas ut.
Samhällsbyggnadsnämndens avgiftsbeslut kan överklagas till Läns-
styrelsen i Hallands län.
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Har ni frågor eller synpunkter? 

Hör av er till Samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet
Telefon: 0345-180 00
E-post: sbk@hylte.se


