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Bilaga 1 – prövningsavgifter enligt Miljöbalken   2016-02-12 
 
Taxebilaga 1 för prövning och tillsyn inom Samhällsbyggnads- och 
Tillsynsnämndens ansvarsområde 
VERKSAMHETER M.M. 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET (SKL förslag) 
Ansökan                                                                                                               h 
A. Prövning av ansökan om tillstånd/handläggning av anmälan rörande 
avloppsanordningar. 

1. Vattentoalett till sluten tank  6   
2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten. 7  
3. Prövning av ansökan att anordna annan avloppsanordning än till 
vilken vattentoalett är ansluten 7  
4. Punkt 1 eller 2 samt 3 vid samma tillfälle 9 
5. Ansluta WC till befintlig anläggning 4 
6. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 
personekvivalenter 9 
7. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 25-100 
personekvivalenter 15 
8. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 
personekvivalenter 18 

Avslag på ansökan.                                                                  Samma tid som ovan 
B. Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 3   
2. Övriga anläggningar 4   

Avslag på ansökan. Samma tid 
som ovan 

Anmälan 
Handläggning av anmälan avseende:  
A. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

2  

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

2 

C. Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten. 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 2 
2. Övriga anläggningar 2 

 
Tillsyn i övrigt 
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (SFS 
2013:251) för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 
21 §§ samt U-objekt med fast avgift,  

Årlig 
tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 
2 och 4 

Om tidsåtgången för prövningen är mer än obetydligt större än den   timavgift 
fasta avgiften, ska det tas ut en timavgift som avser täcka kostnaderna  
för nedlagd tid. 
 
Tillsyn över övrig miljöfarlig verksamhet inom miljöbalkens   timavgift 
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 (SFS 1998:808) område 
 

Objektsfaktorer för hälsoskydd 
Prövning                                                                                                             h 

Handläggning av ansökan med stöd av 39 eller 40 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
A. Prövning av ansökan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter att inom område med detaljplan 
hålla: 
1 Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3   
2 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3  
3 Orm som inte avses i 4 0 (4 h) 
4 Giftig orm 4  
 
B. Prövning av ansökan om tillstånd till spridning av gödsel m.m. enligt lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. 
1. Per spridningstillfälle 2 (4 h) 
2. Årsavgift 2 (6-8 h) 

C. Prövning av ansökan att inrätta förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och 
torrtoalett med latrinkompostering enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
1. Förmultningstoalett 2 (4 h) 

D. Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump enligt de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna     0 (4 h) 
 
E. Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala 
föreskrifter för människors hälsa 2 
Avslag på ansökan Samma tid s.o 

 
Anmälan 
A. Handläggning av anmälan med stöd av 40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och enligt de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna att inrätta luftvärmepump 0 (2 h) 

 
B. Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel m.m. enligt lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. 

1. Per spridningstillfälle 2 
2. Årsavgift 2 (3-4 h) 

 
C. Handläggning av anmälan om att inrätta förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett 
och torrtoalett med latrinkompostering enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

1. Förmultningstoalett 2  
  
D. Handläggning enligt 37 och 40 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd av anmälan om att anlägga gödselstad. 

1. Per anmälan 2 
2. Årsavgift 2 (2-3 h) 
  

E. 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 
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för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller 
andra liknande skärande eller stickande verktyg 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som 
innebär silikoninjektioner 4 
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur  3 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används 
av många människor 6 
3. Skol- och fritidsverksamhet  

- Skola med mer än 400 elever  6 
- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever  5 
- Skola med högst 100 elever  3 
- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter  5 

  
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 (1 h/provtag-

ningstillfälle) 
2. Badanläggningar (1 h/provtag-

ningstillfälle) 
3. Enstaka bassänger (1 h/provtag-

ningstillfälle) 
4. Plaskdammar (1 h/provtag-

ningstillfälle) 
 
Objektsfaktorer för vattenverksamhet 
Uppskattad handläggningstid, antal timmar Tid i timmar 
 
Prövning 
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt 9 kap. 10 § 
miljöbalken 

2 

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

2 

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

Timavgift 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av 
biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 
1998:808) 

Timavgift 

 
 
Objektsfaktorer för kemiska produkter 
Uppskattad handläggningstid, antal timmar Tid i timmar 
 
Information 
A. Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om  
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som 1 
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innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 
B. 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 
installeras inomhus. 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i 
mark.  1 
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor 
samt spillolja  1 
3. 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 
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområde 3 

 
Tillsyn 
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, 
HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om 
fluorerade växthusgaser. I tiden räknar vi inte med något inspektionsbesök. 1 

 
Kemiska produkter enligt 14 kap. miljöbalken 
VÄXTSKYDDSMEDEL -  Prövning  

Uppskattad handläggningstid, antal timmar Tid i timmar 
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 
(SFS 2014:425) Timavgift 
Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om 
bekämpningsmedel (SFS 2014:425) Timavgift 

 
 
Objektsfaktorer för avfall och producentansvar 

Uppskattad handläggningstid, antal timmar Tid i timmar 
 
Prövning 
A. Handläggning av dispensansökan om att själv ta hand om avfall som 
uppkommit på fastigheten och som annars skulle tagits om hand av 
kommunen 1  
B. Handläggning av dispensansökan från vad kommunfullmäktige 
föreskrivit i fråga om att transportera bort avfall 1 
C. Prövning av ansökan om dispens av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens 
föreskrifter om avfallshantering 

- uppehåll i hämtning 1 
- gemensam behållare 1 
- total befrielse 2 

 
Anmälan1 
A. Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare 
om kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av avfall på 
fastigheten.  1 
B. Handläggning av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 
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- uppehåll i hämtning 1 
- gemensam behållare 1 
- total befrielse 1 

  
Tillsyn  
Tillsyn av transportörer av avfall T 
  
 
Objektsfaktorer för skydd av naturen 
Prövning 
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får 
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 0 
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- 
och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och 
vattenskyddsområde 0 

 
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 0 
 
 


