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TAXA FÖR PRÖVNING, ANMÄLAN OCH TILLSYN INOM 

MILJÖBALKENS OMRÅDE 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP 
MILJÖBALKEN   

AVGIF
T   

               

Tillsyn i övrigt               

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

verksamheter som inte omfattas av årlig tillsynsavgift   timavgift   

                  

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN     

Prövning               

Prövning av ansökan om dispens från strandskydd     timavgift   

Tillsyn                 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter,      

naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätt     timavgift   

                  

MILJÖFARLIG VERSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN     

Prövning               

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller 

anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899)        

om miljöfarlig verksamhet avseende:     

         

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank     4 t   

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsanslutning         

till mark eller vatten           6 t   

3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1,2        

på samma fastighet och vid samma tillfälle       8 t   

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 6 t   

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6–25     

personekvivalenter           8 t   

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26–200     

personekvivalenter           12 t   

 

 

 

 

 



Fastställd av Kommunfullmäktige, 2020-11-09 

                                                                                                    Miljöbalkstaxa, bilaga 1 

2 
 

 

 

 

Anmälan               

Handläggning av anmälan avseende:        

1. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen   
Årsbelopp/timavgift 

enligt taxebilaga 2   

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Avser även ändringsanmälan av sådan 

verksamhet (timavgift).      

2. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §       

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4 t   

3. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen 

(1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd       

      4 t   

4. Anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet     

och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning      

av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten     2 t   

Tillsyn                 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckningen Årsbelopp/timavgift  

i taxebilaga 2           enligt taxebilaga 2  

Tillsyns över miljöfarlig verksamhet i 

övrigt       timavgift   

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN       

Prövning               

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan     

eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivet med     

stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet   2 t   

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter     

för människors hälsa.         timavgift   
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Anmälan               

Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam eller annan     

orenlighet enligt vad kommunen förskrivit med stöd av 40 och 42 §§     

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet     2 t   

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats     

för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig      

verksamhet och hälsoskydd         2 t   

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:     

         

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling   2 t   
som innebär risk för blodsmitta genom användning av 

skalpeller akupunkturnålar, piercing verktyg eller andra 

liknande skärande eller stickande verktyg     

                

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

människor           4 t   

3. Skolor och 

fritidsverksamhet             

a. Skola med mer än 400 

elever         4 t   

b. Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever     3 t   

c. Förskola eller skola med högst 100 elever     3 t   

Tillsyn                 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 

taxebilaga 3 Årlig tillsynsavgift/ 

           
timavgift enligt 

taxebilaga 3 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd         timavgift   

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN       

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 eller tillräckliga       timavgift   

Anmälan               

Handläggning enligt 10 kap 11–13 §§ miljöbalken med anledning av     

underrättelse från verksamhetsutövare    timavgift   

Tillsyn                 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och     

anläggningar samt miljöskador enligt 10 kap miljöbalken   timavgift   
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KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MILJÖBALKEN     

Prövning               

Prövning av ansökan enligt Naturvårdsverkets förskrifter (NFS     
2015:2) om spridning av och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel.     2 t   

Anmälan               

Handläggning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter      
(NFS 2015:2) om spridning av och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel.   1 t   

Information               

Handläggning av information enligt Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 

2017:5) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spillolja. timavgift    

     

Tillsyn                 

Återkommande tillsyn av fluorerade växthusgaser enligt 2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen (2011:13) som inte omfattas av fast avgift. 

 

Rapport om det någon gång under kalenderåret finns minst 14 ton 

koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning 

som omfattas av läckagekontroll enligt EU förordning om läckagekontroll m 

m. 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

1 t 

 

 

 

 

1 t   

        

         

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter       timavgift   

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP      

MILJÖBALKEN               

Prövning               

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa     

avfall på fastigheten enligt 15 kap 25 § p2 miljöbalken. 1 t   

Prövning av ansökan om dispens eller avseende anmälan enligt kommunens     

föreskrifter om avfallshantering gällande uppehåll i hämtning,      

gemensam behållare samt total befrielse       1 t   

Tillsyn                 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar   timavgift   

 

Taxebilaga 1 gäller från 2021-01-01 


