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Taxebilaga 1  

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan 
handläggning 

 

Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid i timmar som avgör den fasta avgiften 

för respektive angivna ärenden. För beräkning av den fasta avgiften multipliceras Tidsfaktorn 

(TF) med timtaxan. Timtaxan anges i 6 § i taxan.  

 

Från och med den 1 januari 2018 är timtaxan 900 kronor per timme handläggningstid. 

 

SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

 
TF 

 
Avgift 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
 

 Timtaxa 

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

 Timtaxa 

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

 Timtaxa 

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. 

 Timtaxa 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB.   Timtaxa 

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

 Timtaxa 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 KAP MB 

  

Prövning    

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

  

1. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten. 5 4 500 kr 

2. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit. 5 4 500 kr 

3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 och 2 på samma 
fastighet och vid samma tillfälle. 

7 6 300 kr 

4. Inrättande av WC till sluten tank. 3 2 700 kr 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 4 3 600 kr 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6 -25 
personekvivalenter. 

8 7 200 kr 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26 - 200 
personekvivalenter. 

 Timtaxa 

B. Prövning av ansökan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet där kommunen föreskrivit tillståndsplikt. 

2 1 800 kr 

Anmälan   

A. Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än vattentoalett enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

  

1. Förmultningstoalett 1 900 kr 

B. Handläggning av anmälan avseende: 4 3 600 kr 
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1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

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

2 1 800 kr 

C. Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet. 

2 1 800 kr 

 
Tillsyn i övrigt 

  

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt förteckning i bilaga till 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds- 
eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ samt U-objekt med fast avgift. 

 Årlig 
tillsynsavgift 

enligt 
taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i övrigt.  Timtaxa 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN   

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

 Timtaxa 

ÖVRIGA VERKSAMHETER – HÄLSOSKYDD 
 

 

Prövning   

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 31 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.   

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin. 2 1 800 kr 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. 1  900 kr 

Anmälan   

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom detaljplan enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

1 900 kr 

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 injektioner. 

4 3 600 kr 

Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur.  3 2 700 kr 

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

 Timtaxa 

3. Skol- och fritidsverksamhet.  Timtaxa 

Tillsyn badvatten / strandbad   

   

Avgift för tillsyn av badanläggningar och liknade som är upplåtna åt allmänheten eller 
som utnyttjas av många människor:  

 

Anläggning med 1 - 2 bassänger och/eller bubbelpooler. 3 2 700 kr 

Anläggning med 3 - 5 bassänger och/eller bubbelpooler. 6 5 400 kr 

Tillsyn 

 

Årlig 
tillsynsavgift 

enligt 
taxebilaga 2 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MB 
 

 

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

Timtaxa 
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VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP MB 
 

 

Tillsyn och prövning av vattenverksamhet.   Timtaxa 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MB   

Tillsyn och prövning enligt 12 kap MB.  Timtaxa 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MB   

Prövning   

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel. 

 Timtaxa 

Anmälan   

Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om  
flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av anläggning som innehåller 
CFC, HCFC, halon, HFC. 

 Timtaxa 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet 
beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997). 

1 900 kr 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) 
om spridning av kemiska bekämpningsmedel. 

 Timtaxa 

Information   

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 § (krav på information 
gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus): 

  

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 1 900 kr 

2. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med 

tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 
1 900 kr 

3. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 3 2 700 kr 

Tillsyn   

Rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8.8 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
av återkommande kontroll (gäller ej öppna cisterner ovan mark som förvaras 
inomhus). 

  

1. Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbränn- olja i öppen 
cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med markförlagda rör- 
och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska som inte 

bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet. 

1 900 kr 

2. Tillsyn över förvaring eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark 

med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 som 
inte bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet. 

1 900 kr 
 

3. Tillsyn av anläggningar som ligger inom vattenskyddsområde.  Timtaxa 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter.  Timtaxa 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP MB 
  

Prövning   

A. Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall 
på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken. 

1 900 kr 

B. Handläggning av ansökan om undantag från renhållningsordningen. 1 900 kr 

Tillsyn i övrigt   

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar  Timtaxa 

 

 


