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Taxebilaga 1
Avgifter för prövning av ansökan och dispens, handläggning av anmälan, information
och underrättelse samt övrig tillsyn
Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, § 213
Reviderad av kommunfullmäktige 17 december 2018, § 249
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN (1998:808)

AVGIFT

Tillsyn i övrigt

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår i
den årliga tillsynsavgiften enligt
taxebilaga 2

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Enligt PBL taxan

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för naturoch kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift
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MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1.

Inrättande av vattentoalett med sluten tank

3h

2.

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

6h

3.
4.

Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit
Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-200
personekvivalenter

4h

5.
6.

Timavgift
3h
Timavgift

Prövning av ansökan enligt 17 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:
1.

Berg- eller ytjordvärmepump

2h

2.

Övriga anläggningar

3h

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1.

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordning
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3h

2.

Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3h

3.

Handläggning av anmälan av verksamhet som har beteckning C enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251)

4.

Handläggning av anmälan om ändring av verksamhet som har beteckning
A, B eller C enligt miljöprövningsförordning (2013:251)
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
2.

Övriga anläggningar

Timavgift
Timavgift

1,5 h
2h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga
2.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
Timavgift
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HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1.

Nötkreatur, häst, get, får ellersvin,

3h

2.

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

1h

3.

Orm som inte avses i 4

1h

4. Giftig orm
Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Per spridningstillfälle
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för
människors hälsa

4h

3h
Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

3h

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2h

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
a. Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling
som innebär silikoninjektioner
b.

5h

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur

3h

2.

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

Timavgift

3.

Skol- och fritidsverksamhet
a.

Skola med mer än 400 elever

8h

b.

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever

6h

c.
d.

Skola med högst 100 elever
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass

4h
4h
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Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga
3.
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordning
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1.

Värdkommunen

2.

Gästkommunen

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 §
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Årlig tillsynsavgift
enligt Taxebilaga 3

Årlig tillsynsavgift
enligt Taxebilaga 3
Timavgift vid inspektion med sådana
anmärkningar att
värdkommunen
behöver informeras
eller uppföljande
inspektion behöver
genomföras
Timavgift
Timavgift

Provtagning
Strandbad, badanläggningar, enstaka bassänger eller plaskdammar

1 h/provtagningstillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut
enligt vad som anges i Taxebilaga 3.
Uppdragsverksamhet
Tjänster av servicekaraktär, som utförs på uppdrag och inte avser myndighetsutövning.

Timavgift

Vattenprovtagning på uppdrag (kostnad för analys, transport och frakt tillkommer)

Timavgift

VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT
10 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

Prövning
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och
tillräckliga.
Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap miljöbalken och 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Timavgift

Timavgift
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Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

Timavgift

AVGIFT

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJÖBALKEN

AVGIFT

Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om dispens enligt 2 kap 39 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Prövning av ansökan om tillstånd enligt 2 kap 40 § förordning om bekämpningsmedel för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2)
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel,
Prövning av ansökan om dispens enligt 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m.
Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § förordning om bekämpningsmedel om
spridning av kemiska bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 18 § förordning om PCB m.m.
Information
Handläggning av information enligt 3 kap 1 § första stycket Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2017:5)om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering
av brandfarliga vätskor och spillolja, om att installera en cistern som rymmer mer
än 1 m3 eller hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde enligt 1 kap 1 §

Timavgift
Timavgift
Timavgift
Timavgift

Timavgift
Timavgift

Timavgift
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Handlägga information om att cistern tagits ur bruk enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spillolja
Underrättelse
Handläggning av underrättelse enligt 4 kap. 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NSF 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter
Handläggning av underrättelse av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer enligt
14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Timavgift

Timavgift
Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn av en stationär anläggning, anläggning på ett fartyg eller i
en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll och finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter enligt förordning om fluorerade växthusgaser.
Återkommande tillsyn av utförda kontroller av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja enligt 3 kap 1 § andra stycket Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spillolja.
Återkommande tillsyn av utförd inventering av PCB-produkt enligt 16 § förorening om PCB m.m.
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

AVFALL ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

1 h/år

Timavgift
Timavgift

Prövning
Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering
1. Förlängt intervall för tömning av slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk eller motsvarande funktion
2. Eget omhändertagande av slam eller filtermassa

Timavgift
Timavgift

3.

Total befrielse

Timavgift

4.

Prövning av övriga ansökningar

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera
eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
enligt 45 § avfallsförordning (2011:927)
Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering
1. Anmälan om eget omhändertagande av komposterbart mat- och trädgårdsavfall
2. Handläggning av övriga anmälningar

Timavgift

Kostnadsfritt
Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36
eller anmälan enligt 42 §§ avfallsförordning

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift
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Tillsyn av nedgrävning av djur och bortskaffande av mjölk och råmjölk enligt 2
kap. 27 och 28 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel,
som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Timavgift

