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Taxebilaga 1, tillhör taxa enligt miljöbalken. Där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget 
anges för olika ärenden och verksamheter. 
 
Taxebilaga 2, tillhör taxa enligt miljöbalken. Placering i avgiftsklass för miljöfarlig 
verksamhet och för objekt inom hälsoskyddet som är föremål för regelbunden tillsyn.  
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årlig tillsynstid. 
 
Taxebilaga 4, tillhör taxa enligt alkohollagen. Avgifter för prövning och tillsyn för 
serveringstillstånd. 
 
Taxebilaga 5, tillhör taxa inom livsmedelslagens område, riskmodul. 
  



3 

 

Kristianstads kommun | Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa träder i kraft den 14 september 2022 och gäller för ärenden som kommer in 
efter denna dag. För ärenden som inkommit till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 
den 13 september 2022 tillämpas tidigare fastslagen taxa.  
 
2 § Timavgiften motsvarar miljö- och hälsoskyddsnämndens handläggningskostnad per timme. 
Fr.o.m. år 2016 och tillsvidare är timavgiften fastställd till 790 kronor för tillsyn enligt 
miljöbalken och strålskyddslagen, fr.o.m. år 2018 även för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. Timavgiften avseende offentlig kontroll av livsmedel, prövning och 
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, anmälningspliktig försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter, anmälningspliktig försäljning och servering av folköl samt av handel med 
vissa receptfria läkemedel är fastställd till 1040 kronor. Timavgiften för uppföljande kontroll 
av livsmedel och utredning av klagomål är fastställd till 890 kronor. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar enligt 8 kap. 10 § i alkohollagen (2010:1622) en avgift för 
tillståndsprövningen. Vidare tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut avgift för löpande tillsyn av 
den som innehar serveringstillstånd.  
 
3 § Kommunfullmäktige delegerar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med 
den procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2015.  
 
4 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får om ändringar vidtas i miljöbalken, förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen 
(2013:251), lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer eller förordningen (1998:940) om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, göra motsvarande ändring i bilagorna till 
denna taxa.  
Likaså beträffande förändringar i alkohollagen (2010:1622), förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, Strålskyddslagen 
(1988:293), Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) med tillhörande förordningar 
eller föreskrifter, samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). 

Timtaxa 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan den avgift i kronor per hel timme som 
kommunfullmäktige bestämt för handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt som 
handläggning sker. Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan 
bestämts för ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som 
anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan. 

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner inkl. restid (max. 1 h), revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas 
ut för nedlagd handläggningstid.  
 
7 § Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Taxa enligt miljöbalken 

Taxan består av fyra delar 
1  Taxetexterna i 1- 23§§. 
2  Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika ärenden  
 och verksamheter. 
3  Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarlig verksamhet och för objekt  
 inom hälsoskyddet som är föremål för regelbunden tillsyn.  
4 Taxebilaga 3, riskfaktorer och placering i riskkolumn med årlig tillsynstid. 
 
Definitioner: Med tillsynsmyndigheten avses miljö- och hälsoskyddsnämnden som enligt 
kommunfullmäktiges reglemente huvudsakligen ansvarar för kommunens operativa 
tillsyn enligt miljöbalken. 

Inledande bestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad 
gäller natur- 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.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till miljö- och hälsoskyddsnämnden utgå 
bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 
§ miljöbalken för rättegångskostnader.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 

eller undantag.  
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd.  
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.  
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.  
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan 
eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  

Avgifter för prövning  
6 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i 
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras 
med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  

7 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden.  
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8 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.  

9 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken.  

10 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgifter med anledning av anmälan  
11 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 
1.  

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser.  

12 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller 
avser/avsåg att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av 
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är 
denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärendet.  

13 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 
övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt  
14 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska det betalas en årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som tillsynsmyndigheten tilldelar anläggningen eller 
verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller 
verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en 
riskklassificering enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och 
riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att 
tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den kod som medför den högsta avgiften med 
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

Om ärendet medför tillsyn utöver normalfallet ska avgift för denna extra tillsyn betalas 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

15 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1.  
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16 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 
från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller 
motsvarande.  

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den kod som medför den högsta avgiften med 
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.  

17 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller beslut om anmälan fattats. För tillsyn som sker 
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, 
tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs.  

18 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. 
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  

Nedsättning av avgift m.m.  
19 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  

Om det för en särskild grupp av objekt, med hänsyn till nya omständigheter eller ny 
teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får 
tillsynsmyndigheten besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av avgiften 
för den typen av objekt. 
 
Avgiftens erläggande m.m. 
20 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

Verkställighetsfrågor m.m. 
21 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 
enligt utsökningsbalken.  

22 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

23 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  
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Taxa inom livsmedelslagens område 

Taxan består av två delar: 
1  Taxetexterna i 1- 16§§. 
2  Taxebilaga 5, riskmodul 
 
Inledande bestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kristianstads kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats 
med stöd av denna lagstiftning.  
 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument,1 och  

2. snus och tuggtobak.  
 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll  
3. uppföljande kontroll som inte var planerad  
4. utredning av klagomål  
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  
6. importkontroll  
7. offentlig kontroll i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att: 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.  
 
Timavgift  
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1040 kronor per timme kontrolltid för 
årlig offentlig kontroll och 890 kronor per timme kontrolltid för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts 
för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som 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. 
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 

 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003   
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Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för  

1 timmes kontrolltid.  

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelat eller 
beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i taxebilaga 5. 
 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 
timavgiften. 
 
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
 
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 
 
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och 
beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  
 
10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
 
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål  
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala 
en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover.  
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
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Höjning eller nedsättning av avgift  
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt 
ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.  
 
Avgift exportkontroll  
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande 
av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §. 
 
Avgift för certifikat/sundhetsintyg 
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift på 
en halv timavgift (520 kr) till miljö- och hälsoskyddsnämnden för utfärdande av 
exportintyg (Certificate of health). 
 
Avgift importkontroll  
15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala 
avgift till miljö- och hälsoskyddsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje 
land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover  
 
Avgiftens erläggande och verkställighet  
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kristianstads kommun genom dess 
miljö- och hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift 
eller faktura.  
 
Överklaganden  
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  
 
Ikraftträdande  
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  
Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med 

den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas istället till 

och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1040 kr). Detsamma gäller 

ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under denna period. 

 

Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730) 

Att taxa för tillsyn enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) tas ut 
med samma belopp som fastlagts för registrering av verksamhet enligt livsmedelslagen. 
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Kristianstads kommun | Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 

Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) 

Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 
enligt Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).  
 
Avgiftsskyldig  
2 § Avgiftsskyldig är den som söker tillstånd att bedriva tillståndspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror samt den som har tillstånd att bedriva 
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobak. Vidare är den avgiftsskyldig som söker 
samt bedriver anmälningspliktig detaljhandel med e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
 
Avgift för ny ansökan om försäljningstillstånd 
3 § För prövningen av ansökan om försäljningstillstånd av tobak och liknande produkter 
som gäller tillsvidare, enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter, tas en 
handläggningsavgift ut motsvarande 9 timmars handläggningstid. Sökande ska betala 
avgift för prövning för varje försäljningsställe som ansökan avser, och ska betala avgift för 
prövning även om ansökan avslås eller avvisas.  
 
Avgift för betydande ändring i befintligt tillstånd 
4 § För prövningen av anmälan om betydande förändring i verksamheten (t.ex. byte av 
ägare, byte av bolagsmän) tas en handläggningsavgift ut motsvarande 3,5 timmars 
handläggningstid.  
 
Avgift för mindre ändring i befintligt tillstånd 
5 § För prövningen av anmälan om en mindre förändring i verksamheten (t.ex. bolagsmän 
som utträder) tas en handläggningsavgift ut motsvarande handläggningstiden för en 
timme.  
 
Avgift för ny ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 
6 § För prövning av ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd av tobak och liknande 
produkter, enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter, tas en 
handläggningsavgift ut motsvarande 9 timmars handläggningstid. 
 
Avgift för anmälan om elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare 
7 § För anmälan om detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare 
enligt 15 § i lag om tobak och liknande produkter, tas en handläggningsavgift ut 
motsvarande 1 timmes handläggningstid om anmälan enbart avser elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. Om anmälan görs samtidigt som anmälan om tobaksfria 
nikotinprodukter reduceras avgiften för den ena anmälningspliktiga verksamheten 
motsvarande en halv timmes handläggningstid. Om anmälan görs samtidigt som ansökan 
om tobakstillstånd reduceras avgiften för den ena anmälningspliktiga verksamheten 
motsvarande en halv timmes handläggningstid. 
 
Avgift för tillsyn i övrigt  
8 § För tillsyn över näringsidkare som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror 
samt näringsidkare som bedriver anmälningspliktig försäljning av e-cigaretter eller 
påfyllningsbehållare gäller timavgift.  

 
Nedsättning av avgift  
9 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och hälsoskyddsnämnden – med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
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Kristianstads kommun | Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 

Taxa enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 
enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257).  
 
Avgiftsskyldig  
2 § Avgiftsskyldig är den bedriver anmälningspliktig detaljhandel med tobaksfria 
nikotinprodukter. 
 
Avgift för anmälan om tobaksfria nikotinprodukter 
3 § För anmälan om detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, tas en 
handläggningsavgift ut motsvarande 1 timmes handläggningstid om anmälan enbart avser 
tobaksfria nikotinprodukter. Om anmälan görs samtidigt som anmälan om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare reduceras avgiften för den ena anmälningspliktiga 
verksamheten motsvarande en halv timmes handläggningstid. Om anmälan görs samtidigt 
som ansökan om tobakstillstånd reduceras avgiften för den ena anmälningspliktiga 
verksamheten motsvarande en halv timmes handläggningstid. 
 
Avgift för tillsyn i övrigt  
4 § För tillsyn över näringsidkare som bedriver som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter gäller timavgift.  
 
5 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver någon 

utredning. 
2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt yttranden 

i överklagade ärenden.  
 
Nedsättning av avgift  
6 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och hälsoskyddsnämnden – med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
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Kristianstads kommun | Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 

Taxa enligt alkohollagen (2010:1622) 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 
enligt alkohollagen. Taxan består av två delar: 
 
1   Taxetexterna i 1-  6 §§. 
2  Taxebilaga 4, där avgiften för serveringstillstånd samt tillsynsavgifterna framgår 
 
Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som ansöker om serveringstillstånd och den som har 
serveringstillstånd samt den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller 
servering av folköl. 
 
Avgift för prövning av serveringstillstånd 
3 § För prövning av serveringstillstånd enligt alkohollagen tas en avgift ut enligt taxebilaga 4. 
Om ansökan återtas innan remissförfarandet har påbörjats kan ansökningsavgiften reduceras 
med 50 %.  
 
Avgift för anmälan om försäljning eller servering av folköl 
4 § För anmälan om detaljhandel eller servering av folköl, tas en handläggningsavgift ut 
motsvarande 1 timmes handläggningstid. 
 
Avgift för tillsyn  
5 § För tillsyn av den som innehar stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig 
tillsynsavgift ut enligt taxebilaga 4. Avgiften består av en fast del samt en rörlig del som 
grundas på föregående års omsättning av försäljning av alkoholdrycker. Omsättning ska 
redovisas i restaurangrappport senast 1 mars. Vid utebliven restaurangrappport görs 
debitering enligt taxa för närmast överstigande intervall, efter senast kända 
restaurangrappport.  

6 § För tillsyn över näringsidkare som bedriver anmälningspliktig försäljning eller 
servering av folköl gäller timavgift.  
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Kristianstads kommun | Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 

Taxa enligt strålskyddslagen (1988:220) 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 
enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen (1988:293), samt föreskrifter 
(1998:2). 
 
Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med 
sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Statens strålskyddsinstituts nomenklatur. 
 
Avgift för tillsyn och anmälan 
3 § Avgift för handläggning av anmälan om solarieverksamhet, 3 h. För tillsyn i övrigt 
enligt strålskyddslagen gäller timavgift. 
 
Nedsättning av avgift 
4 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och hälsoskyddsnämnden – med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
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Kristianstads kommun | Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer.  

Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som 
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.  

Avgift för tillsyn 
3§ För tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till  
enskilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer gäller timavgift. 

Avgiftens erläggande 
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

5 § Betalas inte avgiften inom föreskriven tid debiteras dröjsmålsränta från räkningens 
förfallodag enligt kommunens bestämmande. 

Nedsättning av avgift 
6 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och hälsoskyddsnämnden – med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften.  

Taxa för övrig verksamhet 

Inledande bestämmelser 
1 § Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för miljö- och hälsoskyddsnämndens 
tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag. 
 
Avgifter 
2 § Timavgift tas ut för besiktning av enskild avloppsanläggning, radonmätning 
(analyskostnad tillkommer) mm, t ex i samband med husförsäljning. Besiktning av enskild 
brunn och/eller provtagning av dricksvatten eller annat vatten. Undervisning, föreläsning 
eller guidning, samt andra tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag. Uthyrning 
av mätinstrument. 
 
För kopiering av handlingar m.m. uttas avgift enligt följande: 
1 – 9 kopior          Ingen avgift 
10 kopior          50 kr 
För resterande kopior utöver 10 ex uttas 2 kr/kopia 
 
Avgifternas erläggande 
3 § Avgift enligt denna taxa ska erläggas av uppdragsgivaren när denne tillställts miljö- 
och hälsoskyddsnämndens resultat av utfört arbete eller när utfört uppdrag är avslutat. 
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