TAXA
Datum
2020-11-05

Taxebilaga 1- 4

Antagen av KF
2020-12-09 §153

Taxebilaga 1 - Avgiftsnivåer
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av
avloppsanordning med ansluten WC, 0 - 25 PE
Ansökan om tillstånd till inrättande av
avloppsanordning med ansluten WC, 26 - 100 PE
Ansökan om tillstånd till inrättande av
avloppsanordning med ansluten WC, 100 - 199 PE
Ansökan om tillstånd till anslutande av en WC till en
befintlig avloppsanordning
Ansökan om tillstånd till inrättande av
avloppsanordning utan WC, enligt kommunens lokala
hälsoskyddsföreskrifter eller vattenskyddsföreskrifter
men även i andra fall
Omprövning av tillstånd

13 § FMH (1998:889)

6h

13 § FMH (1998:889)

10 h

13 § FMH (1998:889)

15 h

13 § FMH (1998:889)

4h

13 § FMH (1998:889)

4h

13 § FMH (1998:889)

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde
Ansökan om tillstånd till djurhållning enligt lokala
hälsoskyddsföreskrifter
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt
lokala hälsoskyddsföreskrifter
Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet

17 § FMH (1998:899)

2h

39 § FMH (1998:899)

2h

40 § FMH (1998:899)
9 kap 12 § MB

Timavgift

9 kap 6 §, 1 kap 10 § MPF
(2013:251), 38 § FMH
(1998:889)

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

1 kap 11 § MPF (2013:251)

Belopp
motsvarande
årlig
tillsynsavgift
enligt
taxebilaga 2,
i övriga fall
timavgift.
Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
Anmälan i ärenden kopplade till kommunens lokala
hälsoskyddsföreskrifter annat än frågor om tillstånd och
dispens.
Tillsyn
Kontroll av små avlopp
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Kemiska produkter och biotekniska organismer
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel

14 § FMH (1998:889)
17 § FMH (1998:889)

4h
2h

40 § FMH (1998:899)
9 kap 12 § MB

Timavgift

2 kap 3 § MB
26 kap 3 § 3 st MB
2 kap 31 § p 1 MTF
26 kap 3 § 3 st MB

2h
Timavgift

2 kap 40 § fo (2014:425)

4h

Timavgift

1

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde
(föreskrifter beslutade tidigare än 1 januari 2018)
Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering
inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska (inom
vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter
brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande
rörledningar
Information om cistern som tagits ur bruk
Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska
kontroller, av cisterner och rörledningar
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2
Underrättelse och samråd innan installation eller
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av
läckagekontroll.
Vid fler än tio aggregat.
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Ozonnedbrytande ämnen, t.ex. utrustning i
motorfordon, flyg och tåg eller laboratorie- och
analysarbeten
Tillsyn av växtskyddsmedel/biocidprodukter och
underrättelser kopplat till
växtskyddsmedel/biocidprodukter, som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Tillsyn av kosmetiska produkter och rådgörande med
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas
Övrig tillsyn av kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor (oavsett miljöfarlig verksamhet),

6 kap 1 och 2 §§ NFS
(2015:2)

6h

2 kap 41 § fo (2014:425)

Timavgift

3 kap 1 § 1 st NFS (2017:5)
2 kap 31 § p 5 MTF
(2011:13)

Timavgift

6 kap 1 § NFS (2017:5)
2 kap 31 § p 5 MTF
(2011:13)
3 kap 1 § 2 st NFS (2017:5)
2 kap 31 och 32 §§ MTF
(2011:13)
NFS (2017:5)
26 kap 3 § MB
2 kap 31 § p 5 MTF
(2011:13)
14 § fo (2016:1128)
2 kap 31 och 32 §§ MTF
(2011:13)
15 § fo (2016:1128)
2 kap 31 och 32 §§ MTF
(2011:13)

Avgiftsfritt

2 kap 31 och 32 §§ MTF
(2011:13)
EU-förordning nr
517/2014 EG nr
1005/2009
EG nr 291/2011
2 kap 31 § p 6 MTF
9 kap 1 § NFS (2015:2)
9 kap 3 § NFS (2015:2)
2 kap 31 § p 5
2 kap 32 § 1 st p 2b MPF
i lydelsen som gäller fr o m
1 juli 2018
4 kap 2 § NFS (2015:3)
2 kap 31 § p 5 MTF
(2011:13)
Fo (2007:19)
26 kap 3 § 3 st MB
2 kap 31 § p 5 MTF
(2011:13)
EG-förordning 1223/2009
2 kap 34 § MTF (2011:13)
1 kap 19 och 20 §§
2 kap 32 §

Avgiftsfritt
Timavgift

1h
2h

Timavgift
Timavgift
Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift
Timavgift

2

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2

2 kap 19 § p 7-9, p 11-14,
p 16, p 17, p 19
31 § p 5 MTF (2011:13)
26 kap 3 § 3 st MB

Renhållning
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att
15 kap 25 § p 2 MB
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även
om ett sådant tillstånd inte krävs
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 15 kap 25 § p 1 MB
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall
Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering
Övriga ansökningar
Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, total befrielse från hämtning av avfall
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering
Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2
Verksamheter som orsakar miljöskador
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador
Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en
fastighet där föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig
miljöskada
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada
har uppstått
Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för
Övrig verksamhet
Prövning av ansökan

75 § fo (2011:927)

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde

1h

1h
Avgiftsfritt
för dödsbo
1h
Avgiftsfritt
för dödsbo

75 § fo (2011:927)

1h

15 kap 19 och 24 §§ MB
45 § fo (2011:927)

1h

75 § fo (2011:927)

Timavgift

75 § fo (2011:927)
75 § fo (2011:927)

1h
Avgiftsfritt
för dödsbo
Timavgift

26 kap 3 § 3 st MB

Timavgift

28 § FMH (1998:899)

Timavgift

10 kap 11 § MB

Timavgift

10 kap 12 och 14 §§ MB

Timavgift

10 kap 13 och 14 §§ MB

Timavgift

2 kap 31 § p 3 MTF
(2011:13)
26 kap 3 § 3 st MB

Timavgift

Gällande föreskrifter

Timavgift

3

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet som
omfattas av ett interimistiskt beslut
Ansökan om dispens, undantag från föreskrifter eller
ändrade villkor för natur- eller kulturreservat,
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön i ett biotopskyddsområde
Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natureller kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natureller kulturreservat eller vattenskyddsområde
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön
Tillsyn
Återkommande tillsyn av Naturreservatet Ljungås
Vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om,
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt
beslut, strandskydd utom det som länsstyrelsen har
tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar
Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2

7 kap 24 § MB

Timavgift

Gällande föreskrifter
7 kap 7 § MB
9 § fo (1998:1252)

Timavgift

7 kap 11 § 2 st MB1 kap 19
och 20 §§ samt 2 kap 8 §
MTF (2011:13)

Timavgift

Gällande föreskrifter

Timavgift

12 kap 6 § MB

Timavgift

2 kap 9 § MTF (2011:13)

Timavgift
Timavgift

12 kap 10 § MB
2 kap 32 § MTF (2011:13)

Timavgift

2 kap 8 § p 7
1 kap 19 och 20 §§ MTF
(2011:13)
26 kap 3 § 3 st MB
2 kap 9 § MTF (2011:13)

Timavgift

Timavgift

Taxebilaga 2 – Verksamheter (debiteras per år)
Ver.kod

Nivå

Tillsyn

Bransch

Verksamhet

1.10
1.20

B
C

8h
4h

Jordbruk
Jordbruk

Djurhållning
Djurhållning

15.30

C

4h

Livsmedel och foder

15.180

C

6h

Mjölkprodukter

Anläggning för slakteri med en produktion
baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200
ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
4

15.240

C

6h

Råsprit och
alkoholhaltiga
drycker

15.260

C

6h

Malt och
läskedrycker

20.30

C

6h

Sågning, hyvling och
svarvning av trä

20.40

C

2h

Träbaserade
bränslen och
bränslen av
jordbruksprodukter

20.80

C

2h

Lagring av timmer

20.90

C

8h

Lagring av timmer

24.46

C

6h

Annan kemisk
tillverkning

Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller
destillation motsvarande en årlig produktion av
mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol
per kalenderår.
Bryggeri eller annan anläggning för
framställning av malt, maltdryck eller läskedryck
med en produktion av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått
eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5
000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte
är tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått
mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur
biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår, om tillverkningen
5

25.50

C

6h

Gummi- och
plastvaror

26.110

C

6h

Cement, betong,
kalk, krita och gips

34.80

C

4h

Metallbearbetning

39.90

C

4h

40.60

C

8h

Hantering av
bränslen och andra
kemiska produkter
Förbränning

40.60

C

4h

50.10

C

8h

50.20

C

8h

90.16

C

6h

90.40

C

8h

sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anläggning där produktionen baseras på mer än
1 ton plastråvara per kalenderår och inte
omfattar ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement
per kalenderår.

Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av
1. mer än 5 megawatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle används än
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt,
om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Fordonsservice och
Anläggning för tvättning av
drivmedelshantering
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
Fordonsservice och
Anläggning där det per kalenderår hanteras
drivmedelshantering
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas
avsedd som motorbränsle.
Rening av
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000
personekvivalenter.
Lagring som en del
Lagring av fem eller fler fraktioner av icke-farligt
av att samla in avfall avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
6

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.
Lagring av upp till fyra fraktioner av icke-farligt
avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.
Lagra farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och
utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton
och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs
av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna
fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i
andra fall.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per
kalenderår.

90.40

C

3h

90.60

C

8h

Lagring som en del
av att samla in avfall

92.20

C

3h

Skjutfält, skjutbanor
och
sportanläggningar

92.30

C

6h
4h

Motorbana

-

C

Tim

-

38 § p1
FMH

H

4h

Stickande/skärande
verksamhet

38 § p2
FMH
38 § p3
FMH
38 § p3
FMH

H

6h

Bassängbad

H

4h

Förskolor

Yrkesmässigt bedriven skjutbaneverksamhet
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.
Övriga C-verksamheter debiteras per timma.
Inför varje uppdatering av taxan (minst vart
fjärde år) behovsbedöms varje nytillkommen
bransch och verksamhet och läggs in i taxan
efter hand.
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygieniska behandlingar som innebär
risk för blodsmitta på grund av användningen av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg
eller andra liknande skärande eller stickande
verktyg.
Bassängbad för allmänheten eller som på annat
sätt används av många människor.
Förskola, öppen förskola.

H

4h

Skolor (färre än 300
elever)
Skolor (fler än 300
elever)

Förskoleklass, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola.

6h

Taxebilaga 3 – Åtgärder (debiteras per åtgärdstillfälle)
Ver.kod

Nivå

Tillsyn

Bransch

Verksamhet
7

1.20

C

Timavgift

10.50

C

Timavgift

90.141

C

Timavgift

-

C

Timavgift

Jordbruk

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion.
Bearbetning av
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
berg, naturgrus och naturgrus eller andra jordarter
annat
1. inom område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under en längre tid än
trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Återvinning för
Att återvinna icke-farligt avfall för
anläggningsändamål anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
Övriga C-åtgärder debiteras per timma. Inför
varje uppdatering av taxan (minst vart fjärde
år) behovsbedöms varje nytillkommen bransch
och verksamhet och läggs in i taxan efter hand.
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Taxebilaga 4 – Avgift för tillsynsområden utöver miljöbalkens område
Animaliska biprodukter
Förvaring av animaliska biprodukter i
primärproduktionen (kadaverhantering)
Anvisning vid nedgrävning av döda djur och
slaktbiprodukter
Hantering av animaliska biprodukter inom
livsmedelsverksamhet
Övrig befattning med animaliska biprodukter
Sprängämnesprekursorer
Tillsyn och handläggning
Strålskyddslagen
Tillsyn av solarier
Tillsyn av radon i bostad eller allmän lokal

Lag om foder och
animaliska biprodukter
(2006:805)
Lag om foder och
animaliska biprodukter
(2006:805)
Lag om foder och
animaliska biprodukter
(2006:805)
Lag om foder och
animaliska biprodukter
(2006:805)

Timavgift

Lagen om
sprängämnesprekursorer
(2014:799)

Timavgift

Strålskyddslag (2018:396)
Strålskyddslag (2018:396)

2h
Timavgift

Timavgift
Timavgift
Timavgift
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