Taxa inom miljöbalkens
område för Täby kommun

Taxan gäller från och med den 1 juli 2019
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-20, § 66 med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 kap. 1
§. Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2019-02-20, § 09/19. Dnr: SRMH
2018-001771.1140
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Anvisning för tillämpning av taxan
Taxan är indelad i tre huvuddelar.
1. Taxa inom miljöbalkens område
Innehåller grundläggande bestämmelser om vad som kan avgiftsbeläggas, timtaxa,
vem som ska betala och andra procedur- och verkställighetsfrågor.
2. Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan
samt övrig tillsyn
Anger vilken avgift som ska debiteras för handläggning av anmälningar, prövningar av
ansökan och vid tillsyn av verksamheter.
3. Taxebilaga 2 Årliga avgifter för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter
I taxebilaga 2 anges i vilken avgiftsklass de olika verksamheterna indelas. Avgiften
beräknas därefter med ledning av verksamhetens avgiftsklass och eventuella
justeringar enligt taxebilaga 3.
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Taxa inom miljöbalkens
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds
kostnader för prövning och tillsyn i Täby kommun enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- 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 för
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
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut, av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken, överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller efterskänkande av avgift eller nedflyttning av
avgiftsklass fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
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.
Avgiftsuttag sker
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast
avgift)
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxan för 2019 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.

2019-07-01

Dnr: SRMH 2018-001771.1140

5(24)

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 240 kr per hel timme handläggningstid.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till 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, restid enligt schablon en
halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut
för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden
understiger en halvtimme 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 timavgiften.
8 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2018.

Avgift för prövning av ansökan
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 1 multipliceras
med timtaxan 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 1.
Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med
mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. Avgift för
prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
9a § Vid avskrivning av avgiftsbelagt tillståndsärende ska en avgift betalas i form av
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan.
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 inte godkännas och besiktning måste ske vid ytterligare
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden.
12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
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13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig 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 enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift med anledning av anmälan
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxan 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 1.
Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med
mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
15a § Vid avskrivning av avgiftsbelagt anmälningsärende ska en avgift betalas i form av
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan.
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller genomföra åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig
verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i
ärendet.
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.
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Avgift för tillsyn
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 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tilldelar
anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan. Årlig tillsynsavgift tas endast ut om tillsynsbehovet
överstiger tre timmar per år. Årlig tillsynsavgift för flerbostadshus tas dock ut oavsett
tilldelad tillsynstid.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter
mot regler eller villkor, eller inte följer förelägganden eller förbud eller som föranleds av
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas
timavgift ut.
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 form av timavgift genom att den nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter
mot regler eller villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 § 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.
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller genomföra åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap.
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
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Betalning av avgift
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i
räkning.

Verkställighetsfrågor
24 § Av 1 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.
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får besluta att dess beslut om
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft 2017-01-01 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område
som upphör att gälla 2016-12-31. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas
den nya 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

Allmänna hänsynsreglerna mm
Tillsyn
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler följs.

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår den
årliga tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2 och 3.

Skydd av naturen
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

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken.

Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn av kommunala naturreservat

Timavgift

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

Timavgift
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Miljöfarlig verksamhet
Ansökan
Prövning av ansökan om tillstånd om att inrätta anläggning för utvinning av värme
ur mark, ytvatten eller grundvatten:
-

Bergvärmeanläggning för ett - eller två hushåll.

3 timmar

-

Övriga anläggningar.

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
-

Anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöprövningsförordning (2013:251).

-

Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöprövningsförordning (2013:251).

Handläggning av anmälan om uppläggning av muddermassor i
anslutning till muddringsplatsen och där föroreningsrisken bedöms
som ringa.

Timavgift

Timavgift

3 timmar

Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordning
(2013:251) för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt
9 kap. miljöbalken samt för U-objekt där fast årlig avgift kan
beslutas.

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet.
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Enskilda avlopp
Ansökan
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
-

Inrättande av vattentoalett med sluten tank.

4 timmar

-

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark
eller vatten samt inrättande av latrin- eller samkompostanläggning.

10 timmar

Ansökningarna ska vara inkomna vid samma tillfälle och
avse samma fastighet.
-

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

10 timmar

-

Inrättande av tillståndspliktig avloppsanordning som avser
fler fastigheter. Gäller anläggningar upp till 200
personekvivalenter.

Timavgift

Prövning av ansökan enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön (Inom detaljplanelagt område):
-

Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT).

8 timmar

-

Inrätta annan toalett än vattentoalett.

1 timme

-

Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT)
samt inrättande av annan toalett än vattentoalett samt
latrin- eller samkompostanläggning eller vattentoalett med
sluten tank.

8 timmar

Ansökningarna ska inkomma vid samma tillfälle och avse
samma fastighet.
Övrig prövning av enskilda avlopp, toalett m.m.

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (Gäller utanför detaljplanelagt område):
-

Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT).
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8 timmar

Anmälningarna ska vara inkomna vid samma tillfälle och
avse samma fastighet.
Handläggning i övrigt av anmälan av enskilda avlopp, toalett m.m.

Timavgift

Anmälan enligt 45 § Avfallsförordningen (2011:927):
-

Inrätta latrin-, slam- eller samkompost

2 timmar

Avgiften tas inte ut om anmälan om latrin-, slam- eller
samkompost ingår i prövningen av enskilt avlopp
Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering:
-

Handläggning av anmälan om utökat slamsugningsintervall.

1 timme

Tillsyn
Inspektion och handläggning vid inventering av enskilda avlopp.

2 timmar

Tillsyn i övrigt av enskilda avlopp, toalett m.m.

Timavgift

Miljöskador
Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om förorenad mark
m.m.

Timavgift

Tillsyn
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §, miljöbalken med anledning
av underrättelse från verksamhetsutövare.

Timavgift

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten,
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10
kap. miljöbalken.

Timavgift
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Vattentäkter
Ansökan
Prövning av ansökan om tillstånd om att anlägga borrad dricksvattentäkt:
-

Anlägga borrad dricksvattentäkt

3 timmar

Tillsyn
Tillsyn av enskilda dricksvattentäkter

Timavgift

Tillsyn i övrigt av vattentäkter.

Timavgift

Hälsoskydd
Ansökan
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen
föreskrivit i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön.

Timavgift

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och
annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit i lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Timavgift

Prövning av frågor om undantag från regler enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa och miljön.

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön om att inom område med detaljplan
anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning.

Timavgift

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:
-

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

-

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor.
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Skol-, förskole- och fritidsverksamhet i ny lokal:
-

Skola med mer än 400 elever.

8 timmar

-

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever.

7 timmar

-

Skola med högst 100 elever och förskola.

6 timmar

-

Skol-, förskole- och fritidsverksamhet, ändring av befintlig
verksamhet eller lokal.

Timavgift

-

Övriga anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § p3
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av hälsoskyddsverksamheter enligt 45 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
-

Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och
tillhörande utrymmen.

Timavgift

-

Lokaler för vård eller annat omhändertagande.

Timavgift

-

Samlingslokaler där många människor brukar samlas.

Timavgift

-

Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.

Timavgift

-

Idrottsanläggningar och andra liknande anläggningar som är
upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av
många människor.

Timavgift

-

Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling.

Timavgift

-

Lokaler för förvaring av djur.

Timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Timavgift

Återkommande tillsyn på verksamhet som anmälts enligt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt campinganläggningar, badanläggningar,
strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna till
allmänheten eller som nyttjas av många människor som ska ägnas
särskild uppmärksamhet enligt 45 §.

Timavgift
eller årlig
avgift enligt
taxebilaga 2
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Kemiska produkter
Ansökan
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordning om
bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § förordning om
bekämpningsmedel (SFS 2014:425).

Timavgift

Handläggning av anmälan om PCB-sanering.

Timavgift

Information
Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser

2 timmar

Handläggning av information enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätskor och
spilloljor.

2 timmar

Tillsyn
Tillsyn över anläggningar där rapportering krävs enligt 15 §
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2 timmar per
årsrapport

Tillsyn över anläggningar där rapportering krävs enligt 15 §
förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

2 timmar per
årsrapport

Begäran om komplettering eller påminnelse om att skicka in
årsrapport för anläggningar där rapportering krävs enligt 14 §
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser eller 14 §
förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

1 timme per
begäran/
påminnelse

Tillsyn över förvaring av oljor där Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarlig vätskor och spilloljor tillämpas.

Timavgift
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Rapporter om inventering av PCB.

2 timmar per
rapport

Tillsyn enligt förordning (2013:413) om kosmetiska produkter

Timavgift

Tillsyn enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Timavgift

Tillsyn i övrigt över kemiska produkter.

Timavgift

Avfall och producentansvar
Ansökan
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna
och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje
och fjärde styckena miljöbalken:
Övrig prövning enligt 15 kap. miljöbalken.

Timavgift

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att
på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927).
-

Kompostering av slam eller latrin.
Avgiften tas inte ut om anmälan om latrin-, slam- eller
samkompost ingår i prövningen av enskilt avlopp.

2 timmar

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.
-

Handläggning av anmälan om utökat
slamsugningsintervall.

1 timme

-

Handläggning av anmälan om förlängt hämtningsintervall
av latrin eller slam.

1 timme

-

Handläggning av övriga anmälningar.

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36
eller 42 §§ avfallsförordningen (2011:927).

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar.

Timavgift
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Miljösanktionsavgifter
Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift enligt förordning
(2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Timavgift

Åtalsanmälan
Avgift för upprättande av åtalsanmälan enligt 26 kap 2 §
miljöbalken (SFS 1998:808).
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Taxebilaga 2
Årliga tillsynsavgifter
Förteckningen följer miljöprövningsförordningen (2013:251) och 38 och 45 §§ i
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Information om beräkning av sammanlagt tillsynsbehov, samt förklaring av standard- och
tilläggsfaktorer finns efter förteckningen över verksamheter.

Förteckning över miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter
där årlig avgift kan beslutas
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
Standardfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Planering och förberedelser

1 timmar

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid)

4 timmar

Miljörapport (inkl. granskning och efterarbete)

4 timmar

Efterarbete och dokumentation

4 timmar

Information och rådgivning

1 timme

Registerhållning

1 timme
GRUNDBEHOV

15 timmar

Tilläggsfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Kemikaliehantering

2 timmar

Utsläpp till luft

3 timmar

Utsläpp till vatten

3 timmar

Hantering av avfall

2 timmar

Hantering av farligt avfall

4 timmar

Hantering av fordonsbränsle

2 timmar

Förbränningsanläggning

6 timmar

Sortering och krossning

8 timmar

Tillkommande tillståndspliktig verksamhet

8 timmar

Tillkommande anmälningspliktig verksamhet

2 timmar

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet

1 timme
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Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter
Standardfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Planering och förberedelser

1 timme

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid)

1 timme

Efterarbete och dokumentation

2 timmar

Information och rådgivning

0,5 timmar

Registerhållning

0,5 timmar
GRUNDBEHOV

5 timmar

Tilläggsfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Kemikaliehantering

1 timme

Utsläpp till luft

2 timme

Utsläpp till vatten

2 timmar

Hantering av avfall

1 timme

Hantering av farligt avfall

2 timmar

Hantering av fordonsbränsle

2 timme

Förbränningsanläggning

5 timmar

Sortering och krossning

5 timmar

Årligen återkommande provtagning/rapportering

1 timme

Tillkommande anmälningspliktig verksamhet

2 timmar

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet

1 timme

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter
Standardfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Planering och förberedelser

1 timme

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid)

1 timme

Efterarbete och dokumentation

2 timmar

Information och rådgivning

0,5 timmar

Registerhållning

0,5 timmar
GRUNDBEHOV

5 timmar

Tilläggsfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Skola med fler än 400 elever

5 timme

Förskola med fler än 100 barn

2 timme

Strandbad

1 timme

Bassängbad 1-3 bassänger

1 timme
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Bassängbad 4 eller fler bassänger

3 timmar

Obemannat solarium

1 timmar

Solarium med 5 eller fler bäddar

2 timmar

Årligen återkommande provtagning/rapportering

2 timmar

Tillkommande anmälningspliktig verksamhet

2 timmar

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet

1 timmar

Övriga miljöfarliga verksamheter
Standardfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Planering och förberedelser

0,5 timme

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid)

1 timme

Efterarbete och dokumentation

1 timmar

Information och rådgivning

0,5 timmar
GRUNDBEHOV

3 timmar

Tilläggsfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Kemikaliehantering

1 timme

Utsläpp till luft

1 timme

Utsläpp till vatten

1 timme

Hantering av avfall

1 timme

Hantering av farligt avfall

1 timmar

Hantering av fordonsbränsle

1 timme

Förbränningsanläggning

1 timme

Sortering och krossning

1 timme

Årligen återkommande provtagning/rapportering

1 timme

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet

1 timme

Dagvattennät

5 timmar

Spillvattennät

2 timmar

Kommunalt vägnät

10 timmar

Statlig väg/järnväg

40 timmar

Timtaxan för 2019 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.

2019-07-01

Dnr: SRMH 2018-001771.1140

21(24)

Övriga hälsoskyddsverksamheter
Standardfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Planering och förberedelser

0,5 timme

Inspektion (inkl. bokning, inläsning och restid)

1 timme

Efterarbete och dokumentation

1 timmar

Information och rådgivning

0,5 timmar
GRUNDBEHOV

3 timmar

Tilläggsfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Tillkommande miljöfarlig eller hälsoskyddsverksamhet

1 timme

Fastighetsägare - flerfamiljsbostäder
Standardfaktorer

Tillsynsbehov
(timmar/år)

Tillsyn och rådgivning

1 timme
GRUNDBEHOV

1 timme

Beräkning av sammanlagt tillsynsbehov
För beräkning av en verksamhets tillsynsbehov används standard- och tilläggsfaktorer.
Standardfaktorerna ger ett grundbehov som är beroende av verksamhetens
prövningsnivå, det vill säga om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt
miljöbalken. Utöver grundbehovet kan en verksamhet också omfattas av tilläggsfaktorer.
Tilläggsfaktorerna är beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur
omfattande den är.
När man beräknar det sammanlagda tillsynsbehovet för en verksamhet utgår man från
grundbehovet och lägger sedan till timmar för de tilläggsfaktorer som verksamheten
omfattas av.
Exempel:

Bensinstation med biltvätt. Totalt säljer verksamheten 3500
kubikmeter drivmedel per år och tvättar 6000 fordon per år.
Alltså är både drivmedelshanteringen och tvätten anmälningspliktiga verksamheter.
Grundbehovet blir fem timmar per år. Verksamheten omfattas
även av tilläggsfaktorerna ”Tillkommande anmälningspliktig
verksamhet” (2 timmar), ”Hantering av bränsle” (1 timme) för
drivmedelshanteringen och ”Utsläpp till vatten” (2 timmar).
Det sammanlagda tillsynsbehovet blir därmed 10 timmar
(5+2+1+2).
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Begreppsförklaring av standard- och tilläggsfaktorer
Vad betyder tidsposterna för standardfaktorerna?
Planering och förberedelser

Planering av tillsyn på branschnivå. T.ex.
övergripande planering, inventering av
verksamheter, inläsning på branschnivå,
bearbetning av mall för branschspecifik
checklista/ inspektionsrapport.

Inspektion inkl. bokning, inläsning,
restid

Besök på plats, inläsning av förhållanden
på respektive objekt, eventuell bokning av
inspektion, 0,5 timme restid.

Miljörapport

Granskning av miljörapport från
tillståndspliktiga verksamheter. Förutom
granskningen inbegrips även eventuell
begäran om komplettering samt
bekräftelse på genomför granskning.

Efterarbete och dokumentation

Författande av inspektionsrapport,
expediering och arkivering.

Information och rådgivning

Rådgivning och information på riktat till
bransch eller till enskild verksamhet.

Registerhållning

Förvaltning av register över tillstånds och
anmälningspliktiga verksamheter.

Tillsyn och vägledning

Den operativa tillsyn och vägledning som
nämnden bedriver mot ägare till
flerbostadshusfastigheter.

Vad betyder tidsposterna för tilläggsfaktorerna?
Kemikaliehantering

Anläggning som hanterar, tillverkar,
förbrukar eller säljer kemikalier,
t.ex. lösningsmedel,
bekämpningsmedel. Innefattar
granskning av säkerhetsdatablad
och övriga kemiska produkter. I
tidsposten ingår även registrering
och rapportering av uppgifter till
Kemikalieinspektionen,
Naturvårdsverket,
Luftvårdsförbundet,
Käppalaförbundet.
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Utsläpp till luft

Anläggning som släpper ut partiklar,
lösningsmedel eller
klimatpåverkande ämne till luft.

Utsläpp till vatten

Avloppsreningsanläggning eller
anläggning med utsläpp av
processavloppsvatten eller i
verksamheten förbrukat vatten som
renats genom minst oljeavskiljare
till kommunalt avloppsnät,
dagvattennät eller recipient.

Hantering av avfall

Anläggning för deponering,
återvinning, mellanlagring,
sortering, bearbetning eller
behandling av annat avfall än farligt
avfall.

Hantering av farligt avfall

Anläggning för deponering,
återvinning, mellanlagring,
sortering, bearbetning eller
behandling av farligt avfall.

Hantering av fordonsbränsle

Anläggning för försäljning eller
förvaring av flytande och gasformigt
fordonsbränsle.

Förbränningsanläggning

Anläggning för förbränning av fasta,
flytande eller gasformiga bränslen.

Sortering eller krossning

Anläggning för sortering eller
krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter.

Årligen återkommande
provtagning/rapportering

Anläggning som årligen rapporterar
uppgifter om förbrukning, utsläpp
eller avvikelser, och där
rapporteringen inte sker inom
ramen för annan standard- eller
tilläggsfaktor.

Tillkommande tillståndspliktig verksamhet

Anläggning som bedriver två eller
fler tillståndspliktiga verksamheter
enligt Miljöprövningsförordningen.

Tillkommande anmälningspliktig
verksamhet

Anläggning som bedriver två eller
fler anmälningspliktiga
verksamheter enligt
Miljöprövningsförordningen.
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Tillkommande miljöfarlig eller
hälsoskyddsverksamhet

Anläggning som bedriver två eller
fler miljöfarliga eller
hälsoskyddsverksamheter.

Skola med fler än 400 elever

Grund- eller gymnasieskola med fler
än 400 elever.

Förskola med fler än 100 barn

Förskola med fler än 100 barn

Strandbad

Strandbad upplåtet till allmänhet

Bassängbad 1-3 bassänger

Bassängbad till vilket allmänheten
har tillträde med 1-3 bassänger.

Bassängbad 4 eller fler bassänger

Bassängbad till vilket allmänheten
har tillträde med 4 eller fler
bassänger.

Obemannat solarium

Obemannat solarium.

Solarium med 5 eller fler bäddar

Solarium med 5 eller fler bäddar

Dagvattennät

Kommunalt eller samfällt
dagvattennät

Spillvattennät

Kommunalt eller samfällt
spillvattennät

Kommunalt vägnät

Kommunalt vägnät

Statlig väg eller järnväg

Statlig väg eller järnväg.
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