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BAKGRUND 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads kommun (nämnden) genomförde 

hösten 2012 ett tillsynsprojekt avseende frisörverksamhet i kommunen. Projektet är 

inte slutfört. Inspektion gjordes bl.a. på Salong Vild & Vacker i Halmstad som lig-

ger tvärs över gatan i förhållande till Miljö- och hälsoskyddskontoret. På salongen 

bedriver fyra verksamhetsutövare frisörverksamhet och Alexandra Olsen, genom 

sin enskilda firma, är en av dem.  
 

Nämnden beslutade den 15 oktober 2012, DB H § 2360, att ta ut avgift för tillsyn av 

Alexandra Olsens verksamhet med 2 571 kr för tre timmars tillsyn enligt timtaxa 

857 kr (3x857=2 571). Tidsåtgången för tillsynen angavs fördela sig på följande 

arbetsmoment: 

– 1 timme förberedelse,  

– 30 minuter inspektion,  

– 1 timme och 30 minuter efterarbete.  

 

Alexandra Olsen överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Hallands län 

(länsstyrelsen) som i beslut den 9 april 2013 satte ned avgiften till 643 kr (det över-

klagade beslutet, se bilaga 1) vilket nu har överklagats av nämnden. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING M.M.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads kommun har yrkat att det överkla-

gade beslutet ska upphävas och att nämndens beslut ska fastställas. Nämnden har i 

huvudsak anfört följande. De fyra verksamhetsutövarna på salongen är olika juri-

diska personer och avgift ska därför betalas av var och en. Avgiftsuttaget är fören-

ligt med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Taxan har tillämpas så 

att timavgift har tagits ut för ärendets sammanlagda handläggningstid enligt taxans 

7 §. Avgiftsuttag har skett för varje påbörjad halvtimme för varje arbetsmoment 

enligt taxans 6 § och tidsåtgången för varje arbetsmoment har därför avrundats 

uppåt till närmaste halvtimme. 
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Förberedelse  

Förberedelsefasen har bestått av ett antal moment. Sökning av frisörer på nätet och i 

miljö- och hälsoskyddskontorets registreringssystem har gjorts samt kontroll att 

uppgifterna från de två uppgiftskällorna stämmer överens. Checklista, mallar för 

beslut och inspektionsrapport har tagits fram. Inläsning av berörda lagar, föreskrif-

ter och Socialstyrelsens handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet, kontakt 

med Socialstyrelsen för att diskutera bedömning av olika sakfrågor, endagskurs på 

Blomdahls för piercing (öronhåltagning) med engångsverktyg för två personer, ut-

skick av informationsbrev till frisörer inför tillsynsprojektet samt tidsbokning av 

inspektion. Förberedelsetiden för tillsynsprojektet har uppgått till 90 timmar. För att 

uppfylla likställighetsprincipen har tillsynsprojektets förberedelsetid delats på anta-

let frisörverksamheter som beräknas ingå i projektet (90 timmar/131 verksamhets-

utövare≈40 minuter). Vid uppstarten av aktuellt tillsynsprojekt saknades kunskap 

om exakt hur många enskilda verksamhetsutövare som fanns i kommunen. Det be-

räknade antalet var 131 stycken. Alla frisörer i kommunen ska besökas och avgiften 

är fördelad på verksamhetsutövarna och därmed rättvis enligt likställighetsprinci-

pen. Om kommunen istället fördelat tiden på det antal salonger som besökts hade 

detta belastat de verksamhetsutövare som är ensamma i en lokal. Dessutom kontrol-

lerades – inför varje inspektion – vad som förevarit vid föregående inspektion och 

om det då funnits anmärkningar på verksamheten. Tidsåtgången för denna extra 

förberedelse är inte beräknad på minuten utan tidsåtgången är avrundad uppåt. I 

Alexandra Olsens fall fanns inga tidigare anmärkningar; dock hade Alexandra Ol-

sen inte utövat sin verksamhet på Salong Vild & Vacker vid tiden för den tidigare 

inspektionen. Inspektörerna kände därför inte till att Alexandra Olsen var en av 

verksamhetsutövarna på Salong Vild & Vacker förrän de kom dit. Därutöver har 

varje enskilt ärende haft en viss ytterligare förberedelsetid, så även Alexandra Ol-

sens ärende. För Alexandra Olsens verksamhet skapades ett ärende i nämndens 

ärendehanteringssystem och det undersöktes även om det förekommit någon tidi-

gare inspektion. Den sammanlagda tiden för förberedelse uppgår, avrundat uppåt, 

till 1 timme. 
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Inspektion  

Salong Vild & Vacker var den första salongen som inspekterades, eftersom den 

ligger närmast förvaltningens kontor. I tidsåtgången ingår inspektionen och ställtid, 

dvs. tiden för att plocka ihop materialet på kontoret och ta sig från kontoret över 

gatan till Salong Vild & Vacker. Inspektionen av de fyra verksamhetsutövarnas 

olika rutiner på Salong Vild & Vacker gjordes inte samtidigt. Båda inspektörerna 

gick dit på morgonen, men det var bara en av inspektörerna som utförde inspektion-

en på förmiddagen med tre av verksamhetsutövarna, däribland Alexandra Olsen. 

Den andra inspektören återkom senare under dagen för inspektion av den fjärde 

frisörens verksamhet. Hänsyn har tagits till att vissa moment vid inspektionen var 

gemensamma för alla verksamhetsutövare i salongen. De fyra inspektionerna ge-

nomfördes på ungefär samma sätt och skiljer sig därför inte åt i prestation. Eftersom 

alla fyra verksamhetsutövarna debiterats med lika hög avgift för inspektion strider 

avgiftsuttaget inte mot likställighetsprincipen. Vid inspektionerna kunde konstateras 

att frisörerna hade olika rutiner för rengöring av utrustning vilket understryker be-

hovet av tillsyn för varje separat verksamhet. Tidsåtgången för inspektionen av 

Alexandra Olsen verksamhet uppgår, avrundat uppåt, till 30 minuter. Tidsåtgången 

för inspektion av samtliga verksamhetsutövare på Salong Vild & Vacker uppgår, 

avrundat uppåt, till 2 timmar.  

 

Efterarbete  

Ett nytt tillsynsärende skapades och händelserna skrevs in i ärendet. Den informat-

ion som Alexandra Olsen lämnat angående sin verksamhet togs om hand. Checklis-

tan renskrevs och beslut upprättades. Faktura skapades och skickades ut. Efterarbe-

tet omfattade bedömning av verksamheten och dess rutiner, författande och expedi-

ering av inspektionsrapporten samt debitering. Tidsåtgången för efterarbetet uppgår 

till drygt 1 timme -1 timme och 30 minuter och man har då varit snäll i bedömning-

en. 1 timme och 30 minuter är bruklig tidsåtgång för efterarbete. 

 

Alexandra Olsen har yrkat att överklagandet avslås. Hon har hänvisat till vad hon 

anfört vid länsstyrelsen och tillagt i huvudsak följande. Hon hyr genom sin enskilda 

firma en frisörstol på Salong Vild & Vacker i Halmstad. Ytterligare tre frisörer hyr 
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genom sina enskilda firmor frisörstolar på salongen. Salongen är 60 m2 stor, varav 

40 m2 avser själva klippverksamheten. Stolarna står med två meters mellanrum. 

Alla fyra frisörerna har debiterats för tre timmars tillsynstid. Av tidkorten för de 

fyra frisörerna framgår att var och en debiterats 2 571 kr för inspektion den 1 okto-

ber 2012 i 30 minuter, 1 timme för inläsning och förberedelse samt 1 timme och 30 

minuter för efterarbete. Kommunen har därmed tagit betalt för samma arbete fyra 

gånger om eller sammanlagt 12 timmar á 857 kr. Hon invänder inte mot att hon och 

de övriga tre frisörerna fakturerats separat eller mot specifik tillsyn över varje 

frisörverksamhet utan mot den sammanlagda tid som debiterats. Hon ifrågasätter 

inte att det kan vara skäligt att ta betalt för tillsyn per påbörjat tidsintervall men i 

detta fall har kommunens taxa tillämpats så att kopplingen mellan den reella tidsåt-

gången för faktiskt nedlagt arbete och avgiftsuttag blir alltför svag. I projektplanen 

talas om att testinspektion ska utföras för att se ”om tiden avsatt för inspektion är 

rimlig”. Från kommunens sida har angetts att tre timmars tillsynstid per salong är 

rimligt. Kommunen verkar i det närmaste tillämpa en standardiserad och i förväg 

bestämd tillsynstid. Tre timmars tillsyn har debiterats för 85 av 92 avgiftsbelagda 

frisörverksamheter trots att en rad olika omständigheter skiljer verksamheterna åt, 

t.ex. lokalernas storlek och antal behandlingsstolar. I samtliga fall har tillsynstiden 

fördelats på samma sätt. Det för höga avgiftsuttaget har drabbat samtliga frisörverk-

samheter som delar lokal i Halmstad, 35 stycken i 13 olika salonger. T.ex. har ett 

aktiebolag med i genomsnitt åtta anställda under året debiterats för samma till-

synstid som hon. Det är inte troligt att tillsynen tagit exakt samma tid i så olika 

verksamheter. Det är inte förenligt med likställighetsprincipen att alla får betala lika 

mycket oberoende av utfört tillsynsarbete, d.v.s. att en frisör får betala för mer till-

synsarbete än vad som utförts. Halmstad kommun har inte utfört tillräcklig tillsyn 

över hennes frisörverksamhet i förhållande till debiterad tillsynsavgift. Kommunen 

har tagit betalt för mer arbete än vad kommunen faktiskt har utfört. Avgiftsuttaget 

är därför olagligt enligt regeringsformen, kommunallagen och miljöbalken där 

skillnaden mellan skatt och avgift och den kommunala självkostnadsprincipen 

framgår. Alexandra Olsen ifrågasätter inte taxans konstruktion eller att avgiftsuttag 

sker med timavgift. Däremot kan inte nämnden avrunda uppåt för varje arbetsmo-

ment och ta betalt för detta. Nämndens redovisning brister vad gäller hur pengarna 
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använts. Avgiften är avsedd att täcka kostnaden för tillsynen och kravet är då att det 

kan redovisas hur pengarna använts. Kommunen har inte redovisat den faktiska 

tidsåtgången för varje arbetsmoment. Mot bakgrund av att Alexandra Olsens frisör-

verksamhet inbringar en lön efter skatt på 12-15 000 kr i månaden utgör tillsynsav-

giften ett oproportionerligt stort ingrepp i egendomsskyddet. 

 

Förberedelse 

Avgiftsuttaget strider mot självkostnadsprincipen eftersom antalet frisörverksam-

heter kan vara större än det beräknade och detta innebär att nämnden tar in mer 

pengar än vad tillsynsprojektet kostar. Vad gäller beräkningen av förberedelsetiden 

har nämnden via mail lämnat besked om att det beräknades finnas 153 verksam-

hetsutövare. Av projektplanen framgår att när fler frisörverksamheter uppmärk-

sammas, utöver de 131 som inledningsvis omfattades av projektet, ska även dessa 

omfattas av tillsynen. Enligt uppgift fanns det 161 frisörverksamheter i Halmstad i 

november 2013. En sådan ordning riskerar att strida mot likställighetsprincipen när 

förberedelsetiden fördelats på 131 frisörer. 

 

Inspektion 

Inför tillsynsbesöket kontaktades inte Alexandra Olsen personligen utan det var 

salongens ägare som informerades. Hon kände därför inte till att tid för inspektion 

avtalats, men hon befann sig på salongen. Inspektörerna kom kl. 09.30 och hon pre-

senterade sig. Därefter ägnade inspektören ca 2 minuter åt henne. Inspektörerna 

lämnade salongen kl. 09.50. Inspektionen på eftermiddagen tog 5 minuter och det 

rörde sig då om ”ja- och nej-frågor” till den fjärde frisören. Enligt projektplanen, 

checklista och mallar för inspektionsrapport framgår att det är salongerna tillsynen 

ska avse. Av kommunens underlag, fakturering och inspektionsrapporterna framgår 

att tillsynen inte varit specifikt inriktad på eller uppgått till tre timmar per verksam-

het utan att tillsynen uppgått till tre timmar för hela salongen. Inspektionsrapporter-

na för samtliga frisörer på salongen är i princip identiska och avser samma arbets-

bänk, anordning för rengöring och desinfektion och tvättställ. Det enda unika i re-

spektive rapport är checklistan över hur var och en desinficerar saxar och kammar 

m.m. mellan varje kund samt om frisören erbjuder håltagning. Detta korta moment 
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uppgick till ett par minuter och omfattas av den totala tillsynstiden om tre timmar. 

Av mallen till checklistan framgår att antalet behandlingsstolar i lokalen ska anges, 

om lokal och behandlingsstol är lätt att rengöra och om det finns separat arbets-

plats/bänk avsedd för rengöring och desinficering samt om håltagning erbjuds. Av 

vad kommunen anfört i målet framgår inte hur lång tid kommunen menar att själva 

inspektionen av salongen tog i reell faktisk tidsåtgång utan endast att debitering 

varit korrekt enligt taxans bestämmelser. Inte heller framgår vilka moment som 

kommunen menar varit gemensamma för verksamhetsutövarna på salongen eller 

hur stor del av inspektionen som dessa moment avsett. 

 

Efterarbete 

Kommunen har inte redovisat huruvida hänsyn tagits vid efterarbetet till inspektion-

ernas gemensamma inslag. 

 

UTREDNING 

Mark- och miljödomstolen har den 18 mars 2014 hållit sammanträde i målet. Dom-

stolen har tagit del av omfattande skriftligt material. 

 

DOMSKÄL  

 

Utgångspunkter för domstolens bedömning 

Frisörverksamheter är inte anmälningspliktiga men omfattas av kommunernas till-

syn över bl. a. miljö- och hälsoskyddet (26 kap. 3 § tredje stycket och 9 kap. miljö-

balken [1998:808] (MB)). Vid tillsynen ska kommunerna ägna särskild uppmärk-

samhet bland annat åt lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk be-

handling (9 kap. 12 § MB och 45 § förordningen [1998:899] om miljöfarlig verk-

samhet och hälsoskydd [FMH]). Till hygienisk behandling räknas bl.a. hårvård (se 

Socialstyrelsens rapport Reglering av yrkesmässig hygienisk behandling från okto-

ber 2012). Kommunerna ska således bedriva tillsyn avseende frisörverksamheter 

och får ta ut avgift av verksamhetsutövaren för kostnaderna för tillsynen i enlighet 

med av kommunfullmäktige beslutade taxor (27 kap. 1 § andra meningen MB). 

Med stöd av bestämmelserna har kommunfullmäktige i kommunen fastställt taxa 
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för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Halmstads kommun, KF § 

133/08 och KF 124/11 (taxan) och beslutat om timtaxan 857 kr, KF § 126/11. I då 

gällande taxa har föreskrivits bl.a. följande.  

Timtaxa 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa tas timavgift ut i enlighet med självkostnadsprincipen för varje 
påbörjad halvtimme. 

Med självkostnadsprincipen avses det totala avgiftsuttaget för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 
Vid beräkning tas utöver externa kostnader även direkta och indirekta kostnader med. Exempel på 
direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning, försäkringar 
mm. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostna-
der, samt verksamhetens andel i kommunens centrala service och administrationskostnader. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast av-
gift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats 
(årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ären-
det (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handlägg-
ningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ären-
det, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtag-
ning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift 
tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kon-
troller 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. 

8 § Timavgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.  

Avgift för tillsyn i övrigt 

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den till-
synstid som miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden 
bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassi-
ficering enligt taxebilaga 2-3 samt en riskklassificering och resursbedömning (placering i riskko-
lumn) enligt taxebilaga 4. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av 
tabell i taxebilaga 4. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras 
med timtaxan. 

 
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för denna 
extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. Vid bestämmandet av 
avgiften för sådan extra tillsyn tillämpas resursbedömningen i enlighet med taxebilaga 4". 
 

8



   
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 1632-13 
Mark- och miljödomstolen  

 
 
 
Mark- och miljödomstolen bedömer inledningsvis att det av handlingarna i nämn-

dens akt och omständigheterna i målet klart framgår att tillsynen har avsett Alexan-

dra Olsens frisörverksamhet för vilken hon är verksamhetsutövare. Det är därför 

hon som är betalningsansvarig för tillsynsavgiften. Nämnden har således med stöd 

av nämnda bestämmelser bedrivit tillsyn avseende Alexandra Olsens frisörverk-

samhet och har enligt bestämmelserna rätt att ta ut avgift av henne för kostnaderna 

för tillsynen med tillämpning av taxan. 

 

Taxans tillämpning 

Timavgift 

Enligt taxebilaga 1 (s. 8) under rubriken Hälsoskydd med underrubriken Tillsyn 

gäller årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 3 och 4 för återkommande tillsyn över 

lokaler enligt 45 § FMH, en bestämmelse som bl. a. omfattar frisörsalonger. Taxan 

föreskriver således att tillsynen ska ske återkommande och taxans 18 § är då till-

lämplig där det föreskrivs att det för regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig 

verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 

ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och häl-

soskyddsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Frisörsalong anges i 

taxebilaga 3. Enligt taxebilaga 3 gäller avgiftsklass 1 för frisörsalonger och efter 

tillämpning av en risk- och resursbedömning av Alexandra Olsens verksamhet en-

ligt taxebilaga 4 gäller avgiftsuttag T (timavgift) för verksamheten. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att taxans 18 § första stycke kan te sig något 

missvisande eftersom årlig tillsynsavgift föreskrivs, baserad på den tillsynstid som 

nämnden tilldelar verksamheten, trots att en tillämpning av taxans bilaga 3 och 4 

anger tillsynsavgift med timavgift. Mark- och miljödomstolen gör emellertid be-

dömningen att taxans konstruktion inte utgör hinder för avgiftsuttag och vidare att 

så ska ske med timavgift för Alexandra Olsens verksamhet.  
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Timavgift i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden  

Enligt taxans 6 § tredje stycke sker avgiftsuttag med timavgift i förhållande till den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet. I taxans 7 § anges att 

med faktisk nedlagd handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjäns-

teman vid nämnden har lagt ner i ärendet och ett antal åtgärder specificeras samt att 

timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Taxans 6 § första 

stycke anger däremot att timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme. Taxans 6 § 

och 7 § är således motsägelsefulla enligt domstolens uppfattning.  En grundprincip i 

en sådan situation får anses vara att lagar, förordningar och föreskrifter som inne-

håller bestämmelser som är betungande för enskilda (t.ex. bestämmelser om offent-

liga avgifter) inte får tolkas till den enskildes nackdel. Bestämmelserna ska istället 

tolkas till den enskildes fördel, vilket gör att domstolen anser att avgift ska tas ut 

med tillämpning av taxans 7 §. Någon avrundning uppåt för varje arbetsmoment 

som nämnden har gjort gällande ska således inte ske. Istället ska den faktiska tidsåt-

gången för varje arbetsmoment adderas ihop och sedan ska avrundning ske nedåt till 

närmaste halvtimme av summan av den faktiska tidsåtgången. Enligt domstolens 

mening krävs vid avgiftsuttag med timavgift inte att den faktiska tidsåtgången be-

räknas på minuten men den får inte heller vara alltför schabloniserat angiven. Klart 

är att det åligger den som vill ta ut avgift att ange faktisk tidsåtgång för att kunna ta 

ut avgiften. I aktuellt fall åligger det således nämnden att redovisa faktisk tidsåtgång 

för att ha rätt att ta ut avgift för densamma. 

 

Faktiskt nedlagd handläggningstid i Alexandra Olsens ärende 

Förberedelse 

Tillsynen har bedrivits i form av en branschvis genomgång av frisörverksamhet i 

Halmstads kommun vilket naturligen innebär att den tid som kommunen lägger ner 

på den första verksamheten i projektet blir betydligt längre än för den sista verk-

samheten. Metoden att dela den sammanlagda föreberedelsetiden för projektet (90 

timmar) med projektets samtliga verksamhetsutövare måste anses stödja sig på lik-

ställighetsprincipen och kan enligt domstolens mening generellt sett godtas, så även 

i förevarande fall. Emellertid har nämnden uppgett att projektet inte är slutfört och 
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det råder därför osäkerhet om hur många verksamhetsutövare som slutligen kommer 

att ingå i projektet. Uppgiften från Alexandra Olsen om att det i november 2013 

fanns 161 frisörverksamheter i kommunen har inte bestritts av nämnden och godtas 

därför av domstolen. Domstolen anser det skäligt att ta höjd för att fler verksam-

hetsutövare kan komma att omfattas av projektet än vad nämnden gjort och beräk-

nar tidsåtgången till 34 minuter per verksamhetsutövare (90 timmar (5 400 minu-

ter)/161 verksamhetsutövare≈34 minuter). Beträffande extra förberedelsearbete får 

oklarheten om den faktiska tidsåtgången i anledning av nämndens uppgift om av-

rundning uppåt enligt taxans 6 § leda till att nämnden får stå för denna oklarhet. 

Domstolen anser det således inte visat mer än att tidsåtgången för förarbetet avse-

ende Alexandra Olsens verksamhet varit totalt 34 minuter. 

 

Inspektion  

Domstolen ifrågasätter i och för sig inte skäligheten av debiterad tidsåtgång. Emel-

lertid har nämnden uppgett att avrundning uppåt har skett enligt taxans 6 § vilket 

gör att oklarhet råder om den faktiska tidsåtgången för inspektionen. Det kan därför 

inte anses visat mer än vad Alexandra Olsen har uppgett om tidsåtgången för in-

spektionen med tillägg av vad domstolen anser skäligen framgå av omständigheter-

na i målet beträffande ställtid. På grund av det anförda anser domstolen att nämnden 

inte visat mer än att tidsåtgången för inspektion av Alexandra Olsens verksamhet 

varit 15 minuter.  

 

Efterarbete 

Domstolen ifrågasätter i och för sig inte skäligheten av debiterad tidsåtgång. Emel-

lertid har nämnden uppgett att den faktiska tidsåtgången varit drygt 1 timme- 1 

timme och 30 minuter vilket gör att oklarhet råder om tidsåtgången för efterarbetet. 

Nämndens uppgift om att man varit snäll i bedömningen förändrar inte detta. 

Oklarheten om tidsåtgången får därför leda till att nämnden får stå risken för denna 

oklarhet och domstolen anser det därför inte visat mer än att tidsåtgången för efter-

arbetet varit 60 minuter. 
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Sammanfattande slutsats 

Taxan ska tillämpas så att den faktiska tidsåtgången som handläggande tjänsteman 

lagt ner i ett ärende ska adderas och summan av beräkningen ska därefter avrundas 

nedåt till närmaste halvtimme och därefter multipliceras med timtaxan 857 kr för att 

beräkna tillsynsavgiften. Tjänstemannens sammanlagda handläggningstid i Alexan-

dra Olsens ärende beräknas till 1 timme och 49 minuter (34 +15 +60 minuter) som 

efter avrundning nedåt till jämn halvtimme ger 1 timme och 30 minuter. 

 

Alexandra Olsens tillsynsavgift ska därför bestämmas till 1 286 kr (1 timme och 30 

minuter x 857 kr).  

 

Ett avgiftsuttag ska vara förenligt med självkostnadsprincipen (se 8 kap. 3 c § 

kommunallagen [1991:900], prop. 1997/98:45 del 2 s. 287-288, prop. 1997/98:45 

del 1 s. 516 och prop. 1993/94:188 s. 85) för att anses vara just en avgift och inte en 

skatt och vidare ska likställighetsprincipen (se 2 kap. 2 § kommunallagen och prop. 

1993/94:188 s. 87) vara uppfylld. 

 

Med angiven utgången och på angivna skäl anser domstolen avgiftsuttaget vara för-

enligt med självkostnadsprincipen och att anses som just en avgift och inte skatt och 

vidare att avgiftsuttaget uppfyller likställighetsprincipen. 

 

Med ändring av det överklagade beslutet bestämmer mark- och miljödomstolen 

således Alexandra Olsens tillsynsavgift till 1 286 kr. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 21 maj 2014 

 

Alexandra Östberg Giraldo Gunnar Barrefors 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Alexandra Östberg Giraldo, ord-
förande, och tekniska rådet Gunnar Barrefors.  
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