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§ 14

Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
INLEDNING
Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden fått uppdraget att göra
en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en översyn av timavgiften.

Beredning
Bilaga KS 2016/21/1, beslut BMN § 58 med underlag
Bilaga KS 2016/21/2, reviderad taxa
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 16

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808),
att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid,
att gälla från 2016-02-15.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808),
att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid,
att gälla från 2016-02-15.
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Dnr ADM 2015.1695

§ 58

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område samt taxa för receptfria läkemedel.
Beredning
Bilaga BMN 2015/58/1, förslag till beslut 2015-09-28, med bilagor.
Miljöchef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordförande Hans Johansson yrkar
att bygg- och miljönämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut: att anta
miljöenhetens förslag samt föreslå kommunfullmäktige att anta timavgift för Taxa
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, anta timavgift för Taxa för tillsyn om
vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt att timtaxan (timavgiften) ska vara 976
kronor per timme handläggningstid, att gälla från 1 januari 2016.

BESLUT
Bygg- och miljönämnden beslutar,
att anta miljöenhetens förslag till timavgift för taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken med tillhörande bilagor samt taxa för lagen om tillsyn om vissa
receptfria läkemedel samt
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
anta Timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808)
anta Timavgift för Taxa för tillsyn om vissa receptfria läkemedel (2009:730)
timtaxan (timavgiften) ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, att
gälla från 1 januari 2016.

BAKGRUND
Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden fått i uppdrag att göra
en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en
översyn av timavgiften.
Taxan för miljöbalkens verksamhet ändrades under 2014 då en förändring av
lagstiftningen har medfört att tillsynsmyndigheten behövde se över och ändra den
klassificering som tillsynsobjekten inom kommunen hade. Timavgiften i taxan
förändrades inte utan bibehölls på tidigare års nivå.
Under 2015 har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram ändringar i
sättet att beräkna timavgiften. Även det index som möjliggör en uppräkning av
timavgifte n har förändrats. Nya beräkningar har därför gjorts med de nya
underlagen som grund. Konsumentpris index (KP I) har ersatts av Prisindex
Kommunal Verksamhet (PKV) vid uppräkning av taxan.
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BMN § 58 forts.
Taxan för tillsyn över vissa receptfria läkemedel fö reslås ändras i likhet med
miljöbalkstaxan vad gäller timtaxans storlek samt användandet av prisindex
kommunal verksamhet PKV, för uppräkning av taxan.
Utgångspunkten för kommunens taxa är att den ska motsvara kostnaden för
kommunens handläggning. Som underlag har SKLs beräkningsmodell för berä kning
av timtaxa använts.
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Revidering av Timavgift för Taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken (1998:808) samt Taxa för tillsyn enligt lagen
(2009:730) om vissa receptfria läkemedel.
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
•

anta miljöenhetens förslag till timavgift för taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken med tillhörande bilagor samt taxa för lagen
om tillsyn om vissa receptfria läkemedel,

•

föreslå kommunfullmäktige att besluta att
- anta Timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808)
- anta Timavgift för Taxa för tillsyn om vissa receptfria läkemedel
(2009:730)
- timtaxan (timavgiften) ska vara 976 kronor per timme
handläggningstid.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden :fatt i uppdrag att
göra en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser
främst en översyn av timavgiften.
Taxan för miljöbalkens verksamhet ändrades under 2014 då en förändring av
lagstiftningen har medfört att tillsynsmyndigheten behövde se över och ändra
den klassificering som tillsynsobjekten inom kommunen hade. Timavgiften i
taxan förändrades inte utan bibehölls på tidigare års nivå.
Under 2015 har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram ändringar
i sättet att beräkna timavgiften. Även det index som möjliggör en uppräkning
av timavgiften har förändrats. Nya beräkningar har därför gjorts med de nya
underlagen som grund. Konsumentpris index (KPI) har ersatts av Prisindex
Kommunal Verksamhet (PKV) vid uppräkning av taxan.
Taxan för tillsyn över vissa receptfria läkemedel föreslås ändras i likhet med
miljöbalkstaxan vad gäller timtaxans storlek samt användandet av prisindex
kommunal verksamhet PKV, för uppräkning av taxan.
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Utgångspunkten för kommunens taxa är att den skall motsvara kostnaden för
kommunens handläggning. Som underlag har SKLs beräkningsmodell för
beräkning av timtaxa använts.
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
I § Denna taxa gäller avgifter för Sala kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och
biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22
§ miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken fö r
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
I . Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som furanleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den
tillsyn som medför avgiftsskyldighet.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Tim taxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan peG-..21§..kronor e_er hel timme ______ ___ - -{ for materat: Genomstruken
handläggningstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan
bestämts för ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som
anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (limavgifl) eller enligt de andra grunder
som anges i taxan.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
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Magnus Gunnarsson,

föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
8 § ~l:!ll:!l~A_Sl)'J_e!_s~A-~r_fil_r .:,~r_ieJe(!l~A~~~r_(~vgi.ft~{aj_e~s!l~a_a!_t !1tij~ ~e_i ~~A!J~ ti11~a- ____ - { Formaterat: Genomstruken
aAtagAa fasta avgifterna ech timavgifterna meel en JlreeeAtsats sem mets,·arar ele tolv seAaste
m/maaernas föräAelriAg i lrnAsumeAIJlrisiAele1l (tetaliAele1,) rälrnat tram till eleA I ekte'eer året
före avgiftsåret. Basmå11ael för i11eleXUflflräl<11iAg är ekte'eer måAael 20 13.
Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna
fasta avgifterna och timavgiftema med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad av SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting).
UtgånQspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015. __________ _ ________ - { Formaterat: Inte Genomstruken
• _________ _ ___________________ _ _ __ ______ _ __ _ ________ _ - -{ Formaterat: Understruken
Avgifter för prövning
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form
av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga I multipliceras med
timtaxan eller i form av limavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga I.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
är sökanden i förekommande fall också skyld ig att ersätta kommunens kostnader enligt 19
kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet
eller åtgärd som prövningen avser en! igt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
15 § Avgi ft för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i fonn av fast
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga I multipliceras med ti mtaxan
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga I. Om en
anmälan omfattar fl era miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska fu ll avgift betalas för
den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de
belopp som anges för övriga verksamheter. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för
varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet
med beteckningen C i bilagan till förordningen ( 1998:899) om miljöfarl ig verksamhet och
hälsoskydd är denne i förekommande fa ll också skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärendet.
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17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna

taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet
som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som
kommunstyrelsen tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering
enligt taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan. Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den
normala tillsynen, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden
multiplicerad med timtaxan.
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras
med timtaxan eller i fann av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För
sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Om
en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg
av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 21 § Fast
årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats
eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt I Okap.
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig
för avhjälpande eller kostnader.
Nedsättning av avgift
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt
fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Salakommun. Betalning ska ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställigbetsfrägor m.m.
25 § Av I kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas
enligt utsökningsbalken.

26 § Av I kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (I 998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift
ska gälla omedelbart även om det överklagas.
27 § Enligt 19 kap. l § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
Denna taxa träder i kraft den I ~ januari 2016. I ärenden som rör tillstånd och
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anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 1
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig
tillsyn
Remiss
AVGIFT

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN

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

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

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte
får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för
natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde
eller vattenskyddsområde

timavgift
timavgift

timavgift

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

timavgift

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

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
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Prövning
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 sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller
vatten
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen
föreskrivit
4. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och BDT
avlonnsanordning på samma fastighet och vid samma tillfälle
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
6-25 personekvivalenter
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
26-100 personekvivalenter
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
101-200 personekvivalenter
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten enliot vad kommunen föreskrivit avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
2. Övriga anläggningar

2h
7h
5h
5h
4h
7h
12 h
15 h

2h
2h

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskvdd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskvdd
Handläggning av anmälan avseende inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
2. Övriga anläggningar

5h

2h
Belopp som
motsvarar den
årliga
tillsynsavgiften
som utgår för
verksamhet enligt
taxebilaea 2
timavgift

1,5 h
1,5 h

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

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Årlig
tillsyns avgift
enligt taxebilaga
2
timavgift

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖ BALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdes bestämmelser enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3.0rm
Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

timavgift
timavgift
timavgift

Per spridningstillfälle
Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen
(l 998:899) om miliöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förmultningstoalett
Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

timavgift

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa

timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant
område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§
förordningen (l 998:899) om miliöfarlig verksamhet och hälsoskvdd
Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förmultningstoalett
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen
(l 998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera
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1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktve
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor

3h

3h

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med mer än 400 elever
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
Skola med högst 100 elever
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet
eller förskoleklass
Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning
i taxebilaga 2.

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskvdd:
Tillsyn i övrii>t av hälsoskvdd

4h
3h
2h
2h

Årlig
tillsynsavgift
enligt Taxebilaga
2
timavgift

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 §§
miliöbalken är lämpliga och 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 allvarliga miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken

timavgift

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJÖ BALKEN
Anmälan
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Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖ BALKEN
[se Underlag 11, sid. Fel! Bokmärket är inte definierat.)

Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS
1997:2) om soridnimr av kemiska bekämoningsmedel
Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter
[SNFS 1997:2) om soridning av kemiska bekämoningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor
Information
Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning
som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC
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 enli<>t 1:2 § som avses installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m' dieselolja eller eldningsolja i öppen
cistern i mark.
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga
vätskor samt spillolja.
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1
m3 men högst 10 m'·
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskvddsområde.
Tillsyn
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC,
halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846)
om fluorerade växthusgaser
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

3.h

2h
lh

lh

lh
lh

lh

lh

1 h/år

timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖ BALKEN

Prövning
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Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde
stvckena miljöbalken
Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt
kommunens föreskrifter om avfallshantering
Uppehåll i hämtning
Gemensam behållare
Total befrielse
Prövning av övriga ansökningar

0,5 h

0,5h
0,5 h
0,5h
0,5 h

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]
Total befrielse
Handläggning av övriga anmälningar

0,5 h

lh
timavgift

Tillsyn

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd
enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063)
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar
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