
 

Bilaga 1 – Fasta avgifter 
 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. 

MILJÖBALKEN 
AVGIFT 

Tillsyn i övrigt 

 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i 

den årliga 

tillsynsavgiften 

enligt taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN  

  

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 5 h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 

utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 

vattenskyddsområde 

Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 

kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

Timavgift 

 

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 

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 

 

 

  

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 h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 3,5 h 

3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma 

fastighet och vid samma tillfälle 

timavgift 

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 2 h 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person-

ekvivalenter 

6 h 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  



1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2h 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2 h 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Belopp som 

motsvarar den årliga 

tillsynsavgiften som 

utgår för verksamhet 

enligt taxebilaga 2 

enligt riskkolumn 0 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251) 

timavgift 

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 1,5 h 

2. Övriga anläggningar 1 h 

  

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 

2. 

Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2 

Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar där föreläggande inte krävs 1,5 h 

Övrig tillsyn av enskilda avloppsanläggningar timavgift 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

 

  

Prövning  

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

områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 0,5 h 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 0,5 h 

3. Orm som ej avses i 4 1 h 

4. Giftig orm 1,5 h 

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 (anm. här redovisas två 

alternativ varav bara ett kan väljas) 

 

Per spridningstillfälle 1 h 

Årsavgift 1 h 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 

människors hälsa 

timavgift 

 

Anmälan  



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 (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

1 h 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 

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

verksamhet och hälsoskydd 

1 h 

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 andra liknande skärande eller 

stickande verktyg 

 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som 

innebär silikoninjektioner 

2 h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 1 h 

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

många människor 

2 h 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

Skola med mer än 400 elever 3 h 

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 2,5 h 

Skola med högst 100 elever 2 h 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller 

förskoleklass 

2 h 

  

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 

2. 

Årlig tillsynsavgift 

enligt Taxebilaga 2 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ 

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

 

Värdkommunen Årlig tillsynsavgift 

enligt Taxebilaga 2 

Gästkommunen Timavgift vid 

inspektion med 

sådana 

anmärkningar att 

värdkommunen 

behöver informeras 

eller uppföljande 

inspektion behöver 

genomföras 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § 

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

timavgift 

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 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. 

MILJÖBALKEN 

 

  

Anmälan  

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. MILJÖBALKEN 

(se Underlag 11, sid. Fel! Bokmärket är inte definierat.) 

 

  

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om 

spridning av kemiska bekämpningsmedel 

timavgift 

  

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 

1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 

vätskor 

timavgift 

  

Information  

Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade 

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, 

HCFC, halon, HFC 

1 h 



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 installeras inomhus): 

 

1. Förvaring av mer än 1 m
3
 
dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i 

mark. 

1 h 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner 

ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja. 

1 h 

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

tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m
3
 men högst 10 m

3.
 

1 h 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.  2 h 

  

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade 

växthusgaser 

1 h/år 

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. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 

1 h 

Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter 

om avfallshantering 

1 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) 

0,2 h 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering 1 h 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

  

 


