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BMN § 75
Förvaltningen informerar
Elaine Larsson, miljöchef, informerar nämnden om pågående inspektioner och
tillsynsärenden inom enheten.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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B 125/2020 FÖRH

Beviljande av ansökan för förhandsbesked av enbostadshus, stall
och garage
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på ca 200m2 bruttoarea uppfört i ett och ett halvt plan med förhöjt vägg liv, huset kommer få en
taklutning på ca 32 grader. Stall och garage kommer att uppföras med en yta på ca
170 m2 vardera. Huset är tänkt att byggas i en traditionell form med en amerikansk veranda, alla byggnaderna är tänkta att målas i en ljusare faluröd kulör,
takbeläggning är tänkt att bli papp med listteckning. Berörda grannar har haft
möjligheten att yttra sig, inga negativa synpunkter har inkommit. Tänkt avstyckning för byggnationen är ca 30 000 m2.
Miljöenheten har lämnat ett yttrande i ärendet, enligt yttrandet är det möjligt att
lösa vatten- och avloppsförsörjningen på den aktuella platsen. Slutgiltigt ställningstagande till byggnadens placering och utformning ska ske i samråd med
Plan- och byggenheten.
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus kan ges, då de krav som
ställs på lokalisering enligt 9 kap. 31 § samt delar av 2 och 8 kap. PBL uppfylls.
Lokaliseringen uppfyller 2 kap 5 § PBLs krav om placering med hänsyn till människors hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet. Området har en lantlig karaktär.
Bygg- och miljönämnden bedömer att nytt enbostadshus kommer att ge begränsad
omgivningspåverkan eftersom det placeras och utformas på ett traditionellt sätt.
Kraven på att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § punkt 1 samt
hänsyn till stads- och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § är uppfyllda samt att det
aktuella markområdets storlek och placering inte påtagligt motverkar ett rationellt
jordbruk i ett större perspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-23
Ansökan daterad 2020-09-23
Kartunderlag daterad 2020-09-23
Färgförslag daterad 2020-09-24
Husförslag daterad 2020-09-24
Yttrande från Miljöenheten daterad 2020-10-15
Platsbesök daterad 2020-10-15
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage
på fastigheten Tarsleds-holmen 1:3 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL.
• Handläggningsavgift tas ut med 3311 kronor, faktura skickas separat.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning BMN § 76
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage
på fastigheten Tarsleds-holmen 1:3 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL.
2. Handläggningsavgift tas ut med 3311 kronor, faktura skickas separat.
______
Övriga upplysningar
Den aktuella åtgärden kräver bygglov. Förhandsbeskedet gäller om bygglov ansöks inom två år från beslutsdatum, enligt 9 kap. 39 § PBL.
Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands
län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre
veckor från den dag då sökande fick beslutet. Plan och byggenheten kan lämna
mer information.
Stenmurar omfattas av biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar murar. Vissa träd som ekar på fastigheten kan vara skyddsvärda, Länsstyrelsen kan lämna mer information om detta.
Tillstånd för enskilt avlopp och jordvärme ska sökas hos Miljöenheten.

Justerandes sign

Expedieras till:

Mikael Svensson sökande, Bengt och Alice Svantesson fastighetsägare

För kännedom till

Berörda grannar

Utdragsbestyrkande
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DNR M 273/2020 MIL

Antagande av taxa inom området för miljöbalken m.fl.
Sammanfattning
Grunden när det gäller kostnader för tillsyn och handläggning i ärenden enligt miljöbalken m.fl. är att det inte är samhället utan den som är föremål för tillsynen eller
handläggningen som ska stå för kostnaderna som uppstår.
Företagare i Herrljunga, framför allt LRF, har haft önskemål om att Herrljunga ska
övergå till en taxemodell med större andel efterhandsdebitering utifrån faktiskt nedlagd handläggningstid och lägre andel förhandsdebitering i form av årliga avgifter.
Under hösten 2020 har tjänstepersonerna på miljöförvaltningen jobbat med en helt ny
taxa som till stor del bygger på efterhandsdebitering. Grunden för det nya förslaget till
taxa är SKRs senaste taxemodell, men med utgångspunkten att bara de allra största
verksamheterna, som är specifikt utpekade i förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, förskottsbetalar medan alla övriga får efterhandsdebitering.
Enligt förslaget är den nya timavgiften 955 kr per timme istället för den nuvarande
nivån på 886 kr per timme. 955 kr är den genomsnittliga timavgiften i Sverige.
För att göra taxan mer ändamålsenlig, för att gynna de företag som sällan har avvikelser och för att följa de önskemål som företagare i kommunen har haft så föreslås
Kommunfullmäktige anta taxan. Taxa för handläggning av ärenden om animaliska biprodukter, sprängämnesprekursorer och strålskydd omfattas av det nya taxeförslaget,
så att denna tillsyn inte behöver regleras i separata taxedokument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-14.
Taxa inom området för området miljöbalken m.fl.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta Taxa inom området för
miljöbalken m.fl. och upphäva tidigare taxor Taxa inom miljöbalkens område
(KF § 108/2017-10-17) och Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (KF
§ 48/2020-04- 07).
På sammanträdet föreslår ordföranden att timtaxebeloppet ändras från 995 kr till 1025
med motiveringen enligt nedan:
• I dagsläget har Herrljunga och Vårgårda samma timavgift. Under hösten
kommer Vårgårda att fatta beslut motsvarande den som nu ligger som förslag,
med timavgiften 1 025 kr. Avgiften är beräknad utifrån befintliga kostnader och
stämmer väl överens med de kostnader som även Herrljunga har för tillsynen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § BMN § 77
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens ändringsförslag antas och finner att så sker.
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa inom området för miljöbalken m.fl. antas (bilaga 1, BMN § 77/2020-1028).
2. Tidigare taxor Taxa inom miljöbalkens område (KF § 108/2017-10-17) och
Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (KF § 48/2020-04-07) upphävs.
______

Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet
NR

Meddelandeförteckning

DNR

1

Fastighetsreglering – Ljung 8:5 och Ljung
8:16

B 1/2020

2

Fastighetsreglering – Sämsholm 2:1

B 1/2020

3

Fastighetsreglering – Herrljunga 6:3

B 1/2020

4

Fastighetsreglering – Plogskog 1:4 och 1:5

B 1/2020

5

Fastighetsreglering – Almedal 1:3 och Od 4:3

B 1/2020

6

Hantering av begäran från bygg- och
miljönämnden avseende kvittning av
pronotiserat underskott
Beslut KS § 136/2020-09-21

B 6/2020

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BMN § 79
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2020- 09-16 – 2020-10-13
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:
Nr

Delegeringsbeslut

DNR

1

Miljöenheten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2020- 09-16 – 2020-10-13

Lista på delegationsbeslut förvaras
hos bygg- och miljöförvaltningen,
kommunhuset, Herrljunga.

2

Plan- och byggenheten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2020- 09-16 – 2020-10-13

Lista på delegationsbeslut förvaras
hos bygg- och miljöförvaltningen,
kommunhuset, Herrljunga.

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Taxa inom området
för miljöbalken m.fl.
Miljöbalk, animaliska biprodukter,
sprängämnesprekursorer och strålskyddslag.
Taxa för avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken m.fl. och tillhörande bestämmelser.
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Taxebestämmelser
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 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, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.
Taxan gäller även avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för handläggning och tillsyn enligt lag om
foder och animaliska biprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen.
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, och
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 är obefogat
2. Handläggning som föranleds av att beslut inom miljöbalkens område överklagas
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av den nämnd i
Herrljunga kommun som enligt reglementet innehar ansvar för tillsyn enligt miljöbalken.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en 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. Motsvarande uppgiftsskyldighet finns även inom övriga tre
lagstiftningsområden.

Timavgift

6 § Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast
avgift)
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i
taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel
timme handläggningstid 1025 kr.
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8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt av ärendet, föredragning av beslut, utskick, fakturering och arkivering.
Avgift tas ut för varje nedlagd halvtimmes handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För handläggning av inkommande
olägenhetsanmälningar eller klagomål mot enskild, debiteras enbart handläggningstid om den överstiger
2 timmar, av arbetsmiljöskäl för miljöinspektörerna.
För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut
med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Taxan räknas upp för varje kalenderår med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen
fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. Avgift för
prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
11 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som
återkallas innan handläggning påbörjas.
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall även 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 ärendet om tillstånd, dispens eller
undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.
14 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas
ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift
motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i
övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen
har påbörjat.
16 § Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 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 övriga verksamheter.
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17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är
denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.
För animaliska biprodukter (taxebilaga 4) är det den som befattar sig med foder eller animaliska
biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll som är avgiftsskyldiga.
För sprängämnesprekursorer (taxebilaga 4) är det ekonomiska aktörer som tillhandahåller
sprängämnesprekursorer till enskilda som är avgiftsskyldiga.
För strålskyddslagen (taxebilaga 4) är avgiftsskyldig är den som
a) driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som omfattas av
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.
b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av
skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för
den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn

19 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C)
enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av
taxebilaga 2.
20 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om
extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen
överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre
påverkan i större omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.
21 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera olika
verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från
verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent av
summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.
22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på
anmälan (”U” och ”UH”) eller som inte finns med i bilaga 2 (C) ska avgift betalas i form av timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.
23 § 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 anmälan har skett. För tillsyn som sker dessförinnan
tas timavgift ut.
24 § Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs, eller timavgift utifrån nedlagt handläggningstid för året.
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25 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd
som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som
enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt

26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i
taxebilaga.
27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd
eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn
över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift

28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller
efterskänkas.

Avgiftens erläggande

29 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Herrljunga kommun. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

30 § 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.
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) 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.
32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen.
33 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser
tillämpas taxan på ärenden där beslut fattas efter denna dag.

Förkortningar

FMH = Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
MB = Miljöbalken
MPF = Miljöprövningsförordning
MTF = Miljötillsynsförordning
NFS = Naturvårdsverkets föreskrifter
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Taxebilaga 1 - Avgiftsnivåer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning 13 § FMH (1998:889)
6 h*
med ansluten WC, 0 - 25 PE
Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning 13 § FMH (1998:889)
10 h*
med ansluten WC, 26 - 100 PE
Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning 13 § FMH (1998:889)
15 h*
med ansluten WC, 100 - 199 PE
Ansökan om tillstånd till anslutande av en WC till en
13 § FMH (1998:889)
3 h*
befintlig avloppsanordning
Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning 13 § FMH (1998:889)
4 h*
utan WC, enligt kommunens lokala
hälsoskyddsföreskrifter eller vattenskyddsföreskrifter
Omprövning av tillstånd
13 § FMH (1998:889)
Timavgift*
* Vid inrättande av avloppsanordning där entreprenör anlitas som inte är diplomerad enligt
maskinentreprenörerna tillkommer 2 h
Ansökan om tillstånd till inrättande av
17 § FMH (1998:899)
2h
värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde
Ansökan om tillstånd till djurhållning enligt lokala
39 § FMH (1998:899)
4h
hälsoskyddsföreskrifter
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt
40 § FMH (1998:899)
Timavgift
lokala hälsoskyddsföreskrifter
9 kap 12 § MB
Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet eller
9 kap 6 §, 1 kap 10 § MPF
Timavgift
hälsoskyddsverksamhet
(2013:251), 38 § FMH
(1998:889)
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 1 kap 11 § MPF (2013:251) Timavgift
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan
13 § FMH (1998:889)
4h
WC
Anmälan om ändring av en avloppsanordning
14 § FMH (1998:889)
Timavgift
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för
17 § FMH (1998:889)
2h
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
Anmälan i ärenden kopplade till kommunens lokala
40 § FMH (1998:899)
Timavgift
hälsoskyddsföreskrifter
9 kap 12 § MB
Tillsyn
Kontroll av små avlopp
2 kap 3 § MB
2h
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 26 kap 3 § 3 st MB
Timavgift
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
2 kap 31 § p 1 MTF
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av
26 kap 3 § 3 st MB
Timavgift
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Kemiska produkter och biotekniska organismer
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning 2 kap 40 § fo (2014:425)
4h
av växtskyddsmedel
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
6 kap 1 och 2 §§ NFS
6h
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde
(2015:2)
(föreskrifter beslutade tidigare än 1 januari 2018)
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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
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

2 kap 41 § fo (2014:425)

Timavgift

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

0,5 h

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
Tillsyn av växtskyddsmedel/biocidprodukter och
9 kap 1 § NFS (2015:2)
underrättelser kopplat till
9 kap 3 § NFS (2015:2)
växtskyddsmedel/biocidprodukter, som inte omfattas av 2 kap 31 § p 5
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
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)
Tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte
Fo (2007:19)
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
26 kap 3 § 3 st MB
2 kap 31 § p 5 MTF
(2011:13)
Tillsyn av kosmetiska produkter och rådgörande med
EG-förordning 1223/2009
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas
2 kap 34 § MTF (2011:13)
Övrig tillsyn av kemiska produkter, biotekniska
1 kap 19 och 20 §§
organismer och varor (oavsett miljöfarlig verksamhet),
2 kap 32 §

Avgiftsfritt
Timavgift

1h
2h

Timavgift
Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift
Timavgift
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som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2
Renhållning
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även
om ett sådant tillstånd inte krävs
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när
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

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
15 kap 25 § p 2 MB

Timavgift

15 kap 25 § p 1 MB

Timavgift

75 § fo (2011:927)

Timavgift

75 § fo (2011:927)

Timavgift

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

Timavgift

75 § fo (2011:927)

Timavgift

75 § fo (2011:927)

1h

75 § fo (2011:927)

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
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Övrig verksamhet
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde
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
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 18 b § MB
Gällande föreskrifter

Timavgift

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

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
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Taxebilaga 2 – Verksamheter (debiteras per år)
Ver.kod
1.20

Nivå
C

Tillsyn
4h

Bransch
Jordbruk

15.30

C

4h

Livsmedel och foder

15.180

C

6h

Mjölkprodukter

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

Verksamhet
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter men färre än 400
djurenheter, ej inhägnad.
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.
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
10
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24.46

C

6h

25.50

C

6h

26.110

C

10 h

40.60

C

8h

40.60

C

4h

50.10

C

4h

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.
Annan kemisk
Anläggning för att genom endast fysikaliska
tillverkning
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
sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Gummi- och
Anläggning där produktionen baseras på mer än
plastvaror
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.
Cement, betong,
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
kalk, krita och gips
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement
per kalenderår.
Förbränning
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
11
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50.20

C

8h

90.16

C

6h

90.40

C

8h

90.40

C

3h

90.60

C

8h

92.20

C

2h

92.30

C

2h

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
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.
Lagring som en del
Lagra farligt avfall som en del av att samla in
av att samla in avfall 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.
Skjutfält, skjutbanor Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
och
skjutning utomhus med skarp ammunition till
sportanläggningar
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per
kalenderår.
Skjutfält, skjutbanor Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
och
motorfordon.
sportanläggningar
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-

C

Tim

-

38 § p1
FMH

H

2h

Stickande/skärande
verksamhet

38 § p2
FMH
38 § p3
FMH
38 § p3
FMH

H

4h

Bassängbad

H

4h

Förskolor

H

4h

Skolor

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.
Förskoleklass, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola.
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Taxebilaga 3 – Åtgärder (debiteras per åtgärdstillfälle)
Ver.kod
1.20

Nivå
C

Tillsyn
Timavgift

10.50

C

Timavgift

90.141

C

Timavgift

-

C

Timavgift

Bransch
Jordbruk

Verksamhet
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)

Timavgift
Timavgift

Timavgift
Timavgift
Timavgift
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