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1. Miljönämnden 

1.1 Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar. Det gäller bland annat naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig 
verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. 

Enligt miljönämndens taxebestämmelser ska avgift tas ut för handläggning och andra åtgärder 
med anledning av ansökningar, anmälan av verksamhet och vid tillsyn i övrigt. Till taxan hör 
miljönämndens egna taxebilagor 1 och 2. Avgift tas ut baserat på aktuell timtaxa och 
handläggningstid utifrån:  

a) årlig handläggningstid som verksamheten tilldelats genom klassning (årlig tillsynsavgift) 
b) den handläggningstid som bestämts för ärendetypen (fast avgift) 
c) nedlagd handläggningstid på löpande räkning (timavgift)  
eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

Taxa/avgift Avgift 2022 Avgift 2023 

Tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken  

1 304 kr/tim 1 380 kr/tim 

1.2 Taxa för miljönämndens offentliga kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen 

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdet, livsmedelslagen, lagen om 
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen om kontroll av 
ekologisk produktion, lagen om foder och animaliska biprodukter samt bestämmelser meddelade 
med stöd av dessa. Taxan gäller även avgifter för kontroll och tillsyn av material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. 

Enligt miljönämndens taxebestämmelser ska avgift tas ut för handläggning och andra åtgärder 
med anledning av ansökningar, anmälan av verksamhet och vid kontroll i övrigt. Avgift tas ut 
baserat på aktuell timtaxa och handläggningstid utifrån: 

a) årlig handläggningstid som verksamheten tilldelats genom klassning (årlig kontrollavgift) 
b) avgift per kontrolltillfälle (efterhandsdebitering av planerad kontroll) 
c) den handläggningstid som bestämts för ärendetypen (fast avgift) 
d) nedlagd handläggningstid på löpande räkning (timavgift) 

eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 
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Taxa/avgift Avgift 2022 Avgift 2023 

Livsmedelskontroll och kontroll 
av animaliska biprodukter 

1 502 kr/tim 1 588 kr/tim 

1.3 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagstiftningen 

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen och bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen. Enligt 
miljönämndens taxebestämmelser ska avgift betalas för solarieverksamhet eller annan 
verksamhet över vilken miljönämnden har tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen. Timtaxan är 
densamma som gällande timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken. Avgift tas ut baserat på aktuell 
timtaxa och handläggningstid utifrån: 

a) den årliga handläggningstid som verksamheten tilldelats genom klassning (årlig tillsynsavgift) 
b) den handläggningstid som bestämts för anmälningsärenden (fast avgift) 
c) nedlagd handläggningstid på löpande räkning om brister medför behov av tillsyn som går 

utöver normal tillsyn (timavgift). 

 

Taxa/avgift Avgift 2022 Avgift 2023 

Tillsyn över solarieverksamhet   1 304 kr/tim 1 380 kr/tim 

1.4 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd 
mot internationella hot mot människors hälsa 

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för besiktningar av fartyg, utfärdande av 
intyg samt övrig tillsyn eller åtgärder enligt denna lag och bestämmelser meddelade med stöd av 
den. Enligt miljönämndens taxebestämmelser är timtaxan densamma som gällande timtaxa för 
tillsyn enligt miljöbalken. Avgift tas ut baserat på aktuell timtaxa och handläggningstid, med 
handläggningstid 4 timmar för fartygsbesiktning (fast avgift), handläggningstid 2 timmar för 
förlängning av befintligt saneringsintyg (fast avgift), samt med nedlagd handläggningstid 
(timavgift) för övrig tillsyn och åtgärder. 

 

Taxa/avgift Avgift 2022 Avgift 2023 

Besiktningar och tillsyn på 
fartyg. 

1 304 kr/tim 1 380 kr/tim 
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1.5 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 
Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning nr 2019/1148 av den 
20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, enligt Art 5 - 9. Enligt 
miljönämndens taxebestämmelser är timtaxan densamma som gällande timtaxa för tillsyn enligt 
miljöbalken. Avgift tas ut baserat på aktuell timtaxa och nedlagd handläggningstid (timavgift). 

 

Taxa/avgift Avgift 2022 Avgift 2023 

Tillsyn över saluföring och annat 
tillhandahållande av sprängämnesprekursorer 
till enskilda. 

1 304 kr/tim 1 380 kr/tim 
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