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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors 
hälsa – 
Miljöförbundet Blekinge Väst 

 

 

Taxa enligt lagen om skydd mot 

internationella hot mot människors hälsa 
 

Denna taxa gäller för Miljöförbundet Blekinge Västs (miljöförbundets) verksamhet i 

Karlshamns kommun. 

 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundets Blekinge Väst åtgärder och undersökningar 

enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och de 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 

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 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 

förbundsdirektionen. 

 

4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Betalningen ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften K1 per timme nedlagd handläggningstid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende eller enligt de 

andra grunder som anges i taxan.  

 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljöförbundet 

Blekinge Väst har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 

och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 

 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

 

 

 

                                                 
1 K = den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av denna taxa 

uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats av direktionen för Miljöförbundet 

Blekinge Väst. 
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Utökad avgift utanför arbetstid 
6 § För undersökningar, inspektioner, mätningar och andra kontroller 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. 

 

Avgift för åtgärder mot hot eller misstänkt hot 
7 § Om ett fartyg är drabbat eller misstänkt vara drabbat av ett internationellt hot och 

Miljöförbundet Blekinge Väst har låtit vidta åtgärder för att skydda människors hälsa med 

anledning av detta hot ska eventuella ytterligare kostnader utöver timavgiften betalas av den 

avgiftsskyldige enligt 2 §. 

 

I enlighet med 8 § förordningen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska 

avgiften motsvara den faktiska kostnaden för åtgärden.  

 

Överklagande m.m. 
8 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut om 

avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift 

överklagas hos förvaltningsrätten. 

 
 


