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Avgifter för olika ärendetyper 
Taxebilaga 1 miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

Allmänna hänsynsregler enl. 2 kap miljöbalken 

Tillsyn i övrigt   

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5§§) efterlevs. 
 
 
 
 

Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår i 

den årliga 
tillsynsavgiften enligt 

taxebilaga 2 

Skydd av naturen enligt 7 kap miljöbalken 

  Prövning  

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får 
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskydds – område. 

Timavgift 
 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och 
vattenskyddsområde. 

Timavgift 
 

  Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter 
för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

Timavgift 
 

  Tillsyn  

Tillsyn av områden eller objekt Timavgift 
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i 
övrigt, vilthägn eller allemansrätten Timavgift 

Tillsyn enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Timavgift 

Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken 

  Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd avseende: 

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 5 h 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten (1) 5 h 
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 5 h 
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 
samma fastighet och vid samma tillfälle Timavgift 
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning Timavgift 
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person- 
ekvivalenter (2) 

9 h 
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7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 
personekvivalenter 

Timavgift 
 

(1)  Som inrättande av avloppsanordning räknas även då befintlig 
avloppsanordning kompletteras eller ersätts med infiltration, markbädd eller 
annan efterföljande rening. (2) Med gemensam avloppsanordning avses fall då 
infiltration, markbädd eller annan efterföljande rening är gemensam. 

 

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 
avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump för 1-2 hushåll 2 h 
2. Övriga anläggningar Timavgift 

  Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskilt hushåll 

2 h 
 

2. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i andra fall än p. 1 ovan. 
Punkten inkluderar även anläggning för behandling av dagvatten. 

Timavgift 
 
 

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

2 h 
 

4. Anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd enligt miljöprövningsförordningen 
2013:251) 

Timavgift 
 

5. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen Timavgift 
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump för 1-2 hushåll 2 h 
2. Övriga anläggningar Timavgift 
  Tillsyn i övrigt  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2. 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift 

Hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken 

  Prövning  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan enligt 
vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 
Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

 
 

1. Förmultningstoalett Timavgift 
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa 

Timavgift 
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  Anmälan  

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt 
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 
 
 

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

Timavgift 
 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera: 

 

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

Timavgift 
 
 
 

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

Timavgift 
 

3. Skol- och fritidsverksamhet, förskola, fritidshem, öppen förskole- och 
fritidsverksamhet eller resurscenter 

Timavgift 
 

  Tillsyn  

Tillsyn av badvattenkvalité vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för 
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt badvattenförordningen 
(2008:218)  

Timavgift 

Avgift för provtagning 
 

Timavgift 
 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och 
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift 
ut enligt vad som anges i taxebilaga 2. 

 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 

-Värdkommunen 
 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

-Gästkommunen 
 
 
 
 
 

Timavgift vid insp. med 
sådana anm. att 
värdkommunen 

behöver informeras 
eller uppföljande insp. 
behöver genomföras 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

Timavgift 
 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift 

  Uppdrag 
 

Avgift för provtagning: Timavgift 
1. Strandbad  
2. Badanläggningar  
3. Enstaka bassänger  
4. Plaskdammar  
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och 
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift 
ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2. 
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Miljöskador enligt 10 kap. Miljöbalken 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller 
en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 
 
 
 

Handläggning enligt 10 kap. 11 § miljöbalken med anledning av underrättelse 
om påträffad förorening som kan innebära skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. 
 

Timavgift 
 
 

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse 
från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att 
allvarlig miljöskada uppstått 

Timavgift 
 
 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av mark- och vattenområden, 
grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga miljöskador. 

Timavgift 
 

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

Timavgift 
 

Vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet Timavgift 

Jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap. Miljöbalken 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från nedmyllningskravet enligt 36§ SJFS 
2004:62 

2 h 

Tillsyn  

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 
 10 § miljöbalken 

Timavgift 
 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 

Kemiska produkter enligt 14 kap. Miljöbalken 

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 40 § förordning om bekämpningsmedel (SFS 
2014:425) 

Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 41 § förordning om bekämpningsmedel (SFS 
2014:425)  

Timavgift 
 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor 

0,5 h 
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  Information  

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av biocid-
produkter 4 kap § 2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808) 

Timavgift 

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser. 

1 h 
 

Handläggning av information enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1 kap 1 § eller 1 kap 2 § 
samt 1 kap 3 §. 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 1 h 
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner 
ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja. 

1 h 
 

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

1 h 
 

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

  Tillsyn  

Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 § 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

1 h 

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

Timavgift 

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1129) 
om ozonnedbrytande ämnen. 

Timavgift 

Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) om 
kosmetiska produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om 
tatueringsfärger, § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och varor. Timavgift 

Avfall enligt 15 kap. Miljöbalken 

  Prövning  

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa 
avfall på fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken 

Timavgift 
 

Prövning av ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

0,5 h 

  Anmälan  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om 
kompostering enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

0,5 h 
 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om 
nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall 
på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

Timavgift 
 
 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrift om avfallshantering Timavgift 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller 
anmälningsplikt föreligger enligt 36 resp. 42 § § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. Miljöbalken 

Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift 1 h 
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