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2017-12-18, § 187

1

Taxebilaga 1
Avgifter för prövning och tillsyn av olika verksamheter
enligt miljöbalken
Objektfaktorer för skydd av naturen
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

8h

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
som avser enkelt ärende. (Exempelvis komplementbyggnad, mindre
åtgärd längs strandlinjen, brygga, pir, bastu, restaureringsåtgärder i
vattendrag, transformatorstation, ändrad användning, ramp)

5,5 h

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

2h

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

2h

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde
Övrigt
Tillsyn i övrigt inom naturvården

2h

T
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Objektsfaktorer för miljöfarlig verksamhet
Ansökan
A. Prövning av ansökan om tillstånd/handläggning av anmälan
rörande avloppsanordningar.
1. Vattentoalett till sluten tank

4h

2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten.

8h

3. Prövning av ansökan att anordna annan avloppsanordning
än till vilken vattentoalett är ansluten

8h

4. Punkt 1 eller 2 samt 3 vid samma tillfälle

8h

5. Ansluta WC till befintligt anläggning

4h

6. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 2–5
enfamiljshus (6-25 personekvivalenter)

8h

7. Inrättande av avloppsanordning där geo-/hydrologisk
utredning utgör underlag för bedömning

Halv
avgift

B. Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten.

T

C. Avslag på ansökan

Samma
tidsåtgång
som ovan

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
A. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

6h

B. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen(1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5h

C. Handläggning av anmälan avseende inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten.

1h
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Objektsfaktorer för vattenverksamhet
Ansökan
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt 9 kap. 10 §
miljöbalken

5h

Anmälan
Handläggning av anmälan av ny eller befintlig vattentäkt enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

3h

Övrigt
Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet

T

Objektfaktorer för hälsoskydd
Ansökan
Handläggning av ansökan med stöd av 39 eller 40 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarligverksamhet och hälsoskydd
A. Prövning av ansökan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter att
inom område med detaljplan hålla:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

4h

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

4h*

3. Orm som inte avses i 4

4h

4. Giftig orm

6h

* För ansökan om att hålla maximalt 5 höns och inte har någon tupp tas dock ingen
avgift ut.
B. Prövning av ansökan om tillstånd till spridning av gödsel m.m.
enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter.
1. Per spridningstillfälle

4h

Anmälan
C. Handläggning enligt 37 och 40 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd av anmälan om att:
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Anlägga gödselstad.
1. Per anmälan

2h

D. 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,
piercningsverktyg eller andraliknande skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård,
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner

5h

Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur

3h

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

5h

3. Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 400 elever

7h

- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever

5h

- Skola med högst 100 elever

3h

- Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass

5h

Provtagning
Provtagning av badvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
om badvatten NFS 2008:8 vid anläggning eller strandbad samt Socialstyrelsens
allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7. Analyskostnader samt transporter
eller fraktkostnader tillkommer. Kostnad för provtagning.
1. Strandbad
2. Badanläggningar
3. Enstaka bassänger
4. Plaskdammar

1 h/provtagningstillfälle
1 h/provtagningstillfälle
1 h/provtagningstillfälle
1 h/provtagningstillfälle

Övrigt
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

T
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Objektsfaktorer för kemiska produkter
Ansökan
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordning om
bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

T

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

T

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § förordning om
bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

T

Handläggning av information enligt § 14 förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser

1h

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera
anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1.3 §. Detta gäller inte
anordning enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus.

2h

Tillsyn
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport
enligt § 15 förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2h

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport
enligt § 15 förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

T

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning
(2016:1129) om ozonbrytande ämnen

T

Krav på försiktighetsmätt eller skyddsåtgärd i samband med
spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och 26 kap. 9 §
miljöbalken (SFS 1998:808)

T

Övrigt
Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 förordning (2013:413) om
kosmetiska produkter, 2 kap § 31 och § 34 miljötillsynsförordning
(2011:13)

T
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Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 förordning (2012:503) om
tatueringsfärger, 2 kap § 31 miljötillsynsförordning (2011:13)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

6

T

T

Objektsfaktorer för avfall och producentansvar
Ansökan
A. Handläggning av dispensansökan om att själv ta hand om avfall
som uppkommit på fastigheten och som annars skulle tagits om
hand av kommunen

2h

B. Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering
a. uppehåll i hämtning

0,5 h

b. gemensam behållare

0,5 h

c. total befrielse

2h

d. glesare hämtningsintervall av hushållsavfall till 4 veckors
hämtningsintervall

1h

e. eget omhändertagande av latrin

1h

f. eget omhändertagande av slam

2h

g. förlängt hämtningsintervall av slam

1h

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning, återvinning
eller bortskaffande av avfall på fastigheten.

0,5 h

Övrigt
Tillsyn i övrigt över avfall och producentansvar

T
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