Datum

2017-01-12

Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
inom Torsby kommun

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2017-09-27, § 114
Kommunfullmäktige 2017-12-18, § 117
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Denna taxa består av:
Allmänna bestämmelser i 1-26 §§.
1.

Taxebilaga 1, där avgiften för avgiftsuttaget anges för olika verksamheter inom
miljöbalkens område.

2.

Taxebilaga 2, där fasta årsavgifter anges för regelbunden tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

3.

Taxebilaga 3, där avgifter för uppdrag av servicekaraktär anges.

Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Torsby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning
av EU:s förordningar inom bl.a. följande områden: naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter och biotekniska organismer, skydd av områden, skötsel av jordbruksmark 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.
Taxan gäller även avgifter för kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagens
bestämmelser samt avgifter för tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag av
enskild eller företag.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller
dispens.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av anmälningspliktig
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Restid.

4§

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de
i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar
de tolv månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1
oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.

5§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-, byggoch räddningsnämnden.
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Timtaxa
6§

Avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens tas ut med belopp som
anges i taxebilagorna med angivet belopp (fast årsavgift), fast timavgift enligt § 17 eller
med 1000 kronor per timme för nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift) eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

7§

Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och
kontroller, beredning i övrigt i ärendet och föredragning och beslut. För inspektion er,
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00,
lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för tillstånds- och dispensprövning
8§

Avgift för prövning skall erläggas av sökanden.

9§

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 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 enligt 7 kap.
miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

10 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
11 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut med belopp som
anges i taxebilagorna med angivet belopp (fast års avgift), fast timavgift enligt § 17 eller
med 1000 kronor per timme för nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift) eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
12 § Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 7 §.
13 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig
verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) är denne i förekommande
fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.
14 § 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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Årsavgifter och avgift för tillsyn i övrigt
Fast årlig avgift - årsavgift
15 § Fast årsavgift för tillsyn tas ut enligt vad som framgår i taxebilagorna med angivet belopp.

Fast timavgift
16 § För tillståndsprövade och anmälda verksamheter som inte specificerats i denna taxa skall
en fast timavgift erläggas som bestäms med utgångspunkt från verksamhetens
produktions-volym, miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) eller motsvarande samt
beräknad nedlagd handläggningstid under året. Denna fasta timavgift skall betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs tills dess en fast
årsavgift fastställes.
17 § Om en verksamhet är sådan att avgift för tillsyn över den kan påföras enligt flera punkter i
taxebilagorna skall full avgift betalas för den punkt som föreskriver den högsta avgiften
medan avgift enligt övriga punkter skall sättas ned till 25 procent av ordinarie avgift.
18 § Fast årlig avgift och fast timavgift omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Sådan
avgift skall 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 och fast timavgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår
som verksamheten bedrivs.
Om bristande efterlevnad medför behov av tillsyn utöver den normala tillsynen, skall timavgift debiteras för denna extra tillsyn.
Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift för
tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad som
anges i taxebilaga om avgift för tillsyn av förorenade områden.

Timavgift
19 § Avgift för tillsyn tas ut med 1000 kronor för varje timme nedlagd handläggningstid i
ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
Vid bestämmandet av timavgift tillämpas bestämmelserna i 7 §.
20 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn av förorenade områden, skall
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. 2 eller 3 §§ miljöbalken är ansvarig för
efterbehandling.

Nedsättning av avgift
21 § 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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Avgiftens erläggande m.m.
22 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Torsby kommun. Betalning skall ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
23 § 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.
24 § 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
skall gälla omedelbart även om det överklagas.
25 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.

____________
Denna reviderade taxa träder i kraft 2018-01-02. Ärenden som inletts innan denna taxa trätt i
kraft skall debiteras enligt äldre taxa.
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Taxebilaga 1
HÄLSOSKYDD
Prövning

Avgift

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur – nötkreatur, häst, get, får, svin,
orm samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur - inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med
stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet i kommunala
hälsoskyddsföreskrifter

2 000 kr

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrin kompostering, enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i kommunala hälsoskyddsföreskrifter.

2 000 kr

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd - avgift per tillfälle

2 000 kr

Anmälan
Handläggning enligt 38 § förordningen (1998:899) av anmälan om att starta
bassängbad eller lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling med risk för blodsmitta samt lokaler för undervisning.

2 000 kr

Tillsyn - fast årlig avgift/timavgift
Tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Lokaler för undervisning
Förskola

2 000 kr/år

Grundskola, gymnasieskola, övriga skolor

4 000 kr/år

2. Lokaler för vård och annat omhändertagande

timavgift

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

timavgift
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4. Idrottsanläggningar, campinganläggningar, och liknande anläggningar
som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många
människor.

timavgift

Bassängbad

3 000 kr/år

Strandbad/utomhusbad

2 000 kr/år

5. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. I
avgiften för solarier ingår också tillsyn enligt strålskyddslagen. Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med
sollampor av kategori
UV-typ 3 enligt Statens strålskyddsinstituts nomenklatur,

timavgift

solarier,

2 000 kr/år

tatuering, fotvård m.m. (då stickande/skärande används).

2 000 kr/år

6. Lokaler för förvaring av djur

timavgift

7. Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om,
nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall
på fastigheten enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1063) Avser ej kompostanmälan.

2 000 kr

Ansökan
Handläggning av ansökan att själv ta hand om avfall som uppkommit på
fastigheten och som annars skulle tagits om hand av kommunen i enlighet med
den kommunala renhållningsordningen – sopbefrielse

2 000 kr

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar
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timavgift
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NATURVÅRD
Tillsyn
timavgift

Tillsyn i strandskyddsärenden

KEMISKA PRODUKTER
Prövning
Prövning av ansökan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och
viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

2 000 kr

Information och rapport
Handläggning av information om anläggning enligt 28 § Förordningen om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846)

1 000 kr

Handläggning av rapport om återkommande kontroll enligt 29 § Förordningen
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846)

1 000 kr

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet
beträffande asbest i ventilationsanläggningar. (1985:997)

1 000 kr
2 000 kr

Anmälan – rapportering
Hanläggning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

1 000 kr

Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor om:
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen
cistern i mark.

timavgift

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till
öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av
brandfarliga vätskor samt spillolja.

timavgift

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer
mer än 1 m³ med högst 3 – 10 m³.

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

timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) samt
Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS
2007:846)

timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timavgift

FÖRORENADE OMRÅDEN
Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar
enligt 10 kap. miljöbalken

2 000 kr
timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET
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

5 000 kr

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark
eller vatten

5 000 kr

3. Inrättande av annan avloppsanordning

5 000 kr

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 vid
samma tillfälle

6 000 kr

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

3 000 kr

6. Ändring av befintligt godkänt avlopp

2 000 kr

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit.
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Anmälan
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

5 000 kr

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

3 000 kr

3. 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.

1 000 kr

MILJÖHÄNSYN I JORDBRUKET
Prövning av ansökan om dispens för gödselspridning vid
otillåten tidpunkt.

1 000 kr

Tillsyn
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen
(SFS 2013:251)
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Fast avgift
enligt
taxebilaga 2
timavgift
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Taxebilaga 2
Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) samt för
U-objekt med fast avgift inom Torsby kommun
Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd ska sökas eller anmälan göras enligt följande:
A: tillstånd ska sökas hos mark- och miljödomstol
B: tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen
C: anmälan skall göras till miljö-, bygg- och räddningsnämnden
U: innebär att verksamheten inte är anmälnings- eller tillståndspliktig men återkommande
tillsyn avses att genomföras på dessa objekt
I de fall timavgift eller fast timavgift skall tas ut istället för fast avgift är avgiften för varje timme
nedlagd handläggningstid på ärendet 1000 kr.

VERKSAMHETER
Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas
Kod
eller anmälas enligt miljöprövningsförordningen
(SFS 2013:251) samt övriga miljöfarliga verksamheter
med fast årsavgift

Pröv- Tid/år
nings
-nivå

2 KAP. JORDBRUK
Djurhållning. Begreppet djurenhet definieras i
miljöprövningsförordningen.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur,
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte
inhägnad.

1.11

B

12

Anläggning med stadigvarande djurhållning med fler än 300
djurenheter men högst 400 djurenheter , dock inte inhägnad.

1.20

C

10

Anläggning med stadigvarande djurhållning med fler än 200
djurenheter men högst 300 djurenheter , dock inte inhägnad.

C

8

Anläggning med stadigvarande djurhållning med fler än 100
djurenheter men högst 200 djurenheter , dock inte inhägnad.

C

4

U

2

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30
men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

10

-

11

-

U

Timavgift

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 300 ton foder
förbrukas per kalenderår .

5.10

B

28

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 200 ton foder
förbrukas per kalenderår .

5.10

B

22

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 100 ton foder
förbrukas per kalenderår .

5.10

B

15

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder
förbrukas per kalenderår.

5.10

B

8

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår .

5.20

C

2

10.20

B

Anläggning med stadigvarande djurhållning med färre än 30
djurenheter, dock inte inhägnad.
3 KAP. FISKODLING

3 KAP. BERG- OCH GRUSTÄKT
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1.

omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,

2.

är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,

3.

är tillståndspliktig enligt 4 Kap. 1-2 §§
miljöprövningsförordningen, eller

4.

endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

Tillståndsgiven mängd i ton:
10 000 - 49 999
50 000 - 199 999
200 000 eller mer

5
10
15
C

3

Täkt för markinnehavarens husbehov av 50 000 – 199 999 ton
totalt uttagen mängd naturgrus.

C

5

Täkt för markinnehavarens husbehov av 200 000 eller mer ton
totalt uttagen mängd naturgrus.

C

8

Täkt för markinnehavarens husbehov av 10 000 – 49 999 ton
totalt uttagen mängd naturgrus.

11

10.30

12

Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton
naturgrus (totalt uttagen mängd). Kommentar: Enligt KFs
beslut skall ingen timavgift utgå för tillsyn av täkt för
markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus.

-

U

-

Täkt för markinnehavarens husbehov av 10 000 – 49 999 ton
totalt uttagen mängd berg.

10.40

C

3

Täkt för markinnehavarens husbehov av 50 000 – 199 999 ton
totalt uttagen mängd berg.

C

5

Täkt för markinnehavarens husbehov av 200 000 eller mer ton
totalt uttagen mängd berg.

C

8

10.50

C

5

Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst
7 500 ton slaktvikt per år

15.30

C

3

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en
produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår.

15.95

B

15

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

5 KAP. LIVSMEDEL OCH FODER

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning
eller endast innebär paketering.
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8 KAP. TRÄVAROR
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en
produktion av mer än 70 000 kubikmeter per år

20.20

B

15

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en
produktion av mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000
kubikmeter per kalenderår.

20.30

C

8

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en
produktion av mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.

20.30

C

4

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av

20.40

C

5

20.60

C

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
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning
Anläggning för tillverkning av
1.

fanér eller plywood, eller

2.

högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000
kubikmeter per kalenderår av OSBskivor, träfiberskivor,
spånskivor eller andra produkter av spån.

-fanér eller plywood

22

- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller
andra produkter av spån.

15
8

- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
Anläggning för lagring av

20.80

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 §.

13

C
5

3

14

13 KAP. GUMMI OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av
1.

polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
kalenderår,

2.

polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår, eller

3.

annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår.

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om
1.

produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår, och

2.

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §.

25.20

B

10

25.30

C

5

26.150

C

5

26.160

C

8

40.60

C

3

14 KAP. MINERALISKA PRODUKTER
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
21 KAP. GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL,
VÄRME OCH KYLA
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av
1. mer än 500 kilowatt 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 eller biogen eller
bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser
en stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid strömavbrott.

14

15

-

U

2

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel – på
annat sätt än genom vattentäkt – av värmeenergi från eller
till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd
effekt av mer än 10 megawatt

40.110

C

5

Anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö eller
annat vattenområde eller i grundvatten för en tillförd
energimängd av mer än 3 000 MWh

40.120

C

5

50.10

C

3

50.20

C

Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad
är lägre än 50 meter.

23 KAP. FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
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.

Anläggning där det per kalenderår hanteras
1.

mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle,

1.1 enbart bränselförsäljning

2
3

1.2 samt även verkstad eller tvätthall
2.

mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som
motorbränsle. Anmälningsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1-3 §§
50.50-2

U

Timavgift

Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000
personer eller fler.

90.10

B

20

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst
2 000 personekvivalenter.

90.16

C

8

Anläggning där mindre än 1000 kubikmeter flytande
motorbränsle hanteras per år
28 KAP. RENING AV AVLOPPSVATTEN

15

16

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mindre än 200
personekvivalenter


mer än 100 men högst 200 personekvivalenter



mer än 25 men högst 100 personekvivalenter

-

U

3
2

29 KAP. AVFALL
90.80

C

3

90.40

C

2

Anläggning för deponering av icke-farligt avfall.

90.310

B

10

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är

90.60

C

2

Anläggning för sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i
andra fall.
Lagring 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.

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.

16

17

Anläggning för att tömma, demontera eller på annat sätt
yrkesmässigt återvinna

90.120

C

7

90.141

C

5

92.20

C

1. uttjänta bilar som omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186)
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av
en bilskrotare som är auktoriserad enligt
bilskrotningsförordningen.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
30 KAP. SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
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.


mer än 100 000 men högst 200 000 skott per år

4



mer än 10 000 men högst 100 000 skott per år

2



mer än 5000 men högst 10 000 skott per år

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

17

Timavgift
92.30

C

2

18

Taxebilaga 3
Uppdragsverksamhet
Dessa avgifter tas ut av uppdragsgivare för miljö-, bygg- och räddningnämndens tjänster av
servicekaraktär som utförs på uppdrag av enskild eller företag. Tjänsterna utförs i mån
av tid d.v.s. om uppdraget inte inkräktar på förvaltningen tillsynsarbete.

Avgifter
a)

Vattenprovtagning på uppdrag (ej badvatten)

1000 kr/h

b)

Radonmätning (inomhusluft eller dricksvatten)

1000 kr/h

c)

Övriga uppdrag

1000 kr/h

18

