Taxebilaga 1

2014-09-08

Kapitelhänvisning till miljöbalken

2 KAP
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER
Tillsyn
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler, 2-5 §§, följs i de fall
tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

AVGIFT
Timavgift

7 KAP
SKYDD AV OMRÅDEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
8h
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte 6 h
får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat
eller vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för
4h
natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde
och vattenskyddsområde
Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, strandskydd, djur- och
växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten
9 KAP
MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller
anslutning av vattentoalett enligt förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt lokala föreskrifter
för människors hälsa och miljön:
1. Inrätta avloppsanordning till vilken en eller flera vattentoaletter
ska anslutas
2. Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning
3. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
4. Inrättande av annan avloppsanordning än som anges i

Timavgift

8h
4h
4h
8h

punkterna 1-3, i enlighet med de lokala föreskrifterna för
människors hälsa och miljön

5. Inrätta flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2, 3 eller 4 10 h
på samma fastighet och vid samma tillfälle
6. Inrätta gemensam avloppsanordning för 5-24
10 h
personekvivalenter
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Anmälan
Handläggning av anmälan enligt förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt lokala föreskrifter
för människors hälsa och miljön:
- Om att ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra
väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning
- Om att inrätta annan avloppsanläggning än vad som anges

6h

6h

under rubriken Prövning

Handläggning av anmälan om avloppsanläggning enligt 13 §
Timavgift
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
för rening av avloppsvatten från dammar, sedimentationsbassänger,
fördröjningsmagasin, anlagda våtmarker, anlagda diken,
översvämningsytor och översilningsytor samt annan rening av
dagvatten t ex oljeavskiljare
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd:
- Berg- eller ytjordvärmepump
3h
- Övriga anläggningar
6h
Handläggning av anmälan enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251)
Handläggning av ändring av anmälningspliktiga verksamheter enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251)
Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet

Timavgift

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2
Timavgift

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet
HÄLSOSKYDD

Timavgift

9 KAP

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt lokala föreskrifter för
människors hälsa och miljön
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa och miljön

4h
1h
2h
Timavgift
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Anmälan
Handläggning av anmälan om att inrätta annat slag av toalett än
2h
vattentoalett såsom förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med
latrinkompostering, enligt lokala föreskrifter för människors hälsa och
miljön
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
4h
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera verksamhet:
1. Yrkesmässig hygienisk behandling med användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg och där det innebär:
a. Påtaglig risk för blodsmitta (tatuering, piercing m.m.)
b. Måttlig risk för blodsmitta (fotvård, öronhåltagning,
akupunktur m.m.)
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet:

3h
1h
Timavgift

a. Skola med mer än 400 elever

6h

b. Skola med 100- 400 elever

5h

c. Skola med färre än 100 elever

4h

d. Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, resurscenter,
m.m.

3h

Provtagning - tillsyn eller uppdrag
Provtagning av badvatten som är upplåtet för allmänheten eller annars 1 h
utnyttjas av många
Tas mer än ett prov på samma ställe eller vid samma tillfälle
tillkommer per ytterligare prov

0,5 h

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser,
transporter och frakt.
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Tillsyn
För återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, tas årlig
tillsynsavgift ut enligt vad som anges nedan. Den består av en grundavgift och i vissa fall
även av risktillägg.
Varje verksamhet har en grundavgift som är tidsfaktorn gånger timavgiften. Vissa
verksamheter har på grund av omfattning och ökad risk 1-3 h risktillägg. Varje tillägg
motsvarar en timavgift. Möjliga risktillägg framgår av tabell 1. Den sammanslagna
tillsynsavgiften blir grundavgiften adderat med risktillägget multiplicerat med timavgift.
Typ av verksamhet/anläggning

Grundavgift

Möjliga risktillägg

(tidsfaktor)

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling med användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg
eller andra liknande skärande eller stickande
verktyg
a. Påtaglig hälsorisk, såsom tatuering, piercing
etc.
b. Måttlig hälsorisk, såsom fotvård,
öronhåltagning och akupunktur etc.

2h

2h

1h

2h

2. Bassängbad

6h

3h

3. Strandbad

2h

1h

a. Skola med mer än 400 elever

6h

2h

b. Skola med 100- 400 elever

5h

2h

c. Skola med färre än 100 elever

4h

2h

a. Förskola med fler än 3 avdelningar

5h

1h

b. Förskola med 3 eller färre avdelningar

4h

1h

4. Skolverksamhet inkl. gymnasium

5. Förskoleverksamhet

6. Öppen förskola, fritidshem m.m.

2h

7. Solarium

2h

2h

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats Timavgift
enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd
Timavgift
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MILJÖSKADOR

10 KAP

Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en Timavgift
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller
byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för
allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader
och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken
VATTENVERKSAMHET
Tillsyn över vattenverksamhet

Timavgift

Timavgift

11 KAP

12 KAP
JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken
Tillsyn i övrigt av jordbruk utan djurhållning
14 KAP
KEMISKA PRODUKTER
Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavgift

Timavgift

Timavgift
Timavgift

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter
2h
om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1§ Naturvårdsverkets
2h
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av barandfarliga vätskor
Information
Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om
flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen som innehåller
CFC, HCFC, halon, HFC

2h
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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):
a. Förvaring av eldnings- eller diselbrännolja eller spillolja i
2h
öppen cistern med tillhörande rörledningar om cisternen
rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.
Tillsyn
Tillsyn över anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC
och där rapportering krävs enligt 29 § förordning (2007:846) om
flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
a. Anläggning som uppfyller förordningens krav
b. Anläggning som inte uppfyller förordningens krav

1h
4h

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

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

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§ avfallsförordningen
(2011:927). Avgiften gäller inte en – eller tvåbostadsfastigheter.

1h

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av avfall och producentansvar
Timavgift
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd Timavgift
enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1062)
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Tabell 1,möjliga risktillägg för hälsoskyddsverksamheter

Verksamhetsdel eller
liknande

Kriterier

Möjliga tillägg i
timmar till
grundavgiften

Yrkesmässig hygienisk
verksamhet

Mer än en stickande/skärande
verksamheter av samma
verksamhetsutövare

1 h per verksamhet
utöver
huvudverksamhet

Alla typer av skolor och
undervisningslokaler

Kemisal, fysiksal, slöjdsal,
gymnastiksal (minst två)

Alla typer av verksamheter
eller badanläggningar med
mer än en bassäng m.m.

Bassäng, bubbelpool, floating, kar
eller dylikt.

Alla typer av verksamheter

Högtempererad bassäng (> + 35
grader)

1h

Alla typer av verksamheter

Äventyrsbad

1h

Alla typer av verksamheter

Babysim

1h

Alla typer av verksamheter

Bad med mer än 100 badande per
dag

1h

Förskola/fritidshem

Förskola/fritids som extra
verksamhet i annan lokal

1h

Solarium

Solarium > 5 bäddar

1h

Solarium

Obemannat

1h

Strandbad

EU-bad

1h

1h
1 h per del men
max 2 h totalt
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