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Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område

Taxebilaga 1

Avgifter för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens
område
T = den timtaxa som fastställs.
Under kolumnen ”Avgift” anges avgiften med en tidsfaktor x T (timtaxan)
a = faktiskt nedlagd handläggningstid enligt 7 § i taxans huvudtext.

Typ och beskrivning av verksamhet

Avgift

SKYDD AV OMRÅDEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
vad avser:
1.

Uppförande av nya byggnader på obebyggda tomtplatser

6xT

2.

Uppförande av kompletteringsåtgärder

3xT

3.

Tillägg för punkt 1 och 2 om platsbesök fordras

4.

Ändring av byggnader så att de kan tillgodose ett väsentligt
annat ändamål än de tidigare har använts till

4xT

5.

Uppförande av andra anläggningar eller anordningar som
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område
där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter

axT

6.

Vidta andra åtgärder än de som avses i 1-4 som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter

axT

Prövning av ärenden inom vattenskyddsområden med fastställda
föreskrifter:
1. Ansökan om tillstånd för befintliga cisterner och behållare med
volym överstigande 100 liter av brandfarliga vätskor
2.

Ansökan om yrkesmässig användning och hantering av
växtnäringsämnen

1,5 x T

1xT
2xT

3.

Ansökan om upplag för timmer, massaved eller bark
överstigande en volym av 40 m3 med längre varaktighet än 6
månader

3xT

4.

Ansökan om husbehovstäkt

2xT

5.

Ansökan om schaktningsarbeten

2xT

6.

Ansökan om energianläggning

3xT

7.

Ansökan om BDT-avloppsanläggning

4xT

8.

Ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde

5xT

9.

som punkt 8 men som fordrar platsbesök och/eller vid
flerårsbeslut

7xT

10. Begäran om kompletteringar av uppgifter som enligt
ansökningsblankett ska bifogas ansökan

1xT

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende Värmepump, se under rubriken
MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Handläggning av anmälan avseende Brandfarlig vara > 250 l, se
under rubriken
KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av skyddade områden

axT

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

3xT

2.

Inrättande av vattentoalett med sluten tank och
anmälningspliktig BDT-avloppsanordning vid ett och samma
tillfälle

5xT

3.

Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning

3xT

4.

Inrättande av tillståndspliktig avloppsanordning med utsläpp
till mark eller vatten (< 10 personekvivalenter)

7xT

5.

Inrättande av avloppsanordning med utsläpp till mark eller
vatten och med urinsorterande vattentoalett/er

4xT

6.

Inrättande av tillståndspliktig avloppsanordning avsedd för
mer än ett hushåll (10-25 personekvivalenter)

9xT

7.

Inrättande av tillståndspliktig avloppsanordning avsedd för
mer än ett hushåll (26-100 personekvivalenter)

10 x T

8.

Inrättande av tillståndspliktig avloppsanordning avsedd för
mer än ett hushåll (101-200 personekvivalenter)
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11 x T

9.

Omprövning av avloppsanläggning med tidsbegränsat tillstånd

10. Begäran om kompletteringar av uppgifter som enligt
ansökningsblankett ska bifogas ansökan

2xT
1xT

Prövning av BDT-avloppsanordning inom vattenskyddsområde: se
under rubriken SKYDD AV OMRÅDEN
Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

3xT

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

2xT

3. Inrättande av värmepumpsanläggning för småhus som utvinner
värme ur mark (s.k. berg- eller ytjordvärmepump), ur ytvatten
(sjövattenvärmepump) eller ur grundvatten, enligt 17 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet:
a) utanför vattenskyddsområde eller annat område med särskilt
skydd .
b) inom vattenskyddsområde eller annat område med särskilt
skydd.

1,5 x T
3xT

4. Inrättande av övriga värmepumpsanläggningar enligt 17 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.

axT

5. Verksamhet som har beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251).

axT

6. Begäran om komplettering av anmälan avloppsanordning och
värmepump enligt punkt 1-3 av uppgifter som enligt
anmälningsblankett ska bifogas anmälan.

1xT

Tillsyn
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller enligt 1 kap 3 eller 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) och har regelbunden
tillsyn. Annars avgift enligt punkt nedan om tillsyn i övrigt.

Enligt
taxebilaga
2 och 3

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet för vilka tillstånds- eller
anmälningsplikt enligt ovan inte gäller (U-objekt), och som finns
medtagna i taxebilaga 2 och har regelbunden tillsyn. Annars avgift
enligt punkt nedan om tillsyn i övrigt.

Enligt
taxebilaga
2 och 3

Handläggning av miljösanktionsavgift enligt förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter gällande avlopps- och
värmepumpsärenden. Annars avgift enligt nedan.

1xT

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet, inkl. tillfällig
anmälningspliktig verksamhet som är kortare än ett år

axT

Handläggning av miljösanktionsavgift enligt förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter gällande att påbörja en
verksamhet utan att ha gjort en anmälan trots att en sådan anmälan

1xT
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krävs.
HÄLSOSKYDD
Anmälan
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 genom användning
av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg
- nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercning, fotvård,
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner

3xT

- nivå 2, måttlig hälsorisk: öronhåltagning (ej
Blomdahlmetoden), akupunktur

2xT

- nivå 3, ambulerande verksamhet av hygieniska behandlingar
enligt nivå 1
2.

bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor

3.

skol- och fritidsverksamhet

2xT
1xT

- skola

1xT

- förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
resurscenter

1xT

4. Begäran om komplettering av anmälan enligt ovan av uppgifter
som enligt anmälningsblankett ska bifogas anmälan

1xT

Tillsyn
Tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar enligt 38 och 45
§§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och har regelbunden tillsyn. Annars avgift enligt punkt
nedan om tillsyn i övrigt.

Enligt
taxebilaga
2 och 3

Handläggning av miljösanktionsavgift enligt förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter gällande att påbörja en verksamhet utan att ha gjort en anmälan trots att en sådan anmälan
krävs.

1xT

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är
upplåtet för allmänheten eller annars nyttjas av många enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter om strandbad (SNFS 1996:6) exkl.
analys och fraktkostnad
- per provtagningstillfälle

2xT

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

axT

VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd i sådana förorenade områden som avses i 10 kap
4(7)

axT

miljöbalken.
Anmälan om sanering av PCB enligt 18 § förordningen (2007:19)
om PCB m.m.

3xT

Tillsyn
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar enligt 10 kap i miljöbalken

axT

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET
Prövning
Prövning av ansökan om undantag från Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring

2xT

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd, enligt 2 kap 40 § i förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel, att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till
skolor och förskolor, på lekplatser som allmänheter har tillträde till,
i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, inom idrottsoch fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på
vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga
ytor, och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda
material.

2xT

Som ovan men som fordrar platsbesök och/eller vid flerårsbeslut

5xT

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom
skyddsområde för vattentäkt: se under rubriken
SKYDD AV OMRÅDEN

Begäran om komplettering av uppgifter som enligt
ansökningsblankett ska bifogas ansökan

1xT

Anmälan och information
Handläggning av anmälan, enligt 2 kap 41 § i förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel, att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel på vägområden för att förhindra spridning av
invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av
föreskrifter som Jordbruksverket har meddelat, på banvallar, och
inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 §
och som har en sammanhängande area överskridande 1000
kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

2xT

Begäran om komplettering av uppgifter som enligt
anmälningsblankett ska bifogas anmälan

1xT

Handläggning av skriftlig information enligt 28 § förordningen
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen, av anläggning som innehåller CFC, HCFC, halon eller HFC

axT

Handläggning av skriftlig information enligt 4:1 §
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark5(7)

och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
-

installation av anordning enligt 1:1 § eller 1:2 §. (Detta
gäller inte anordning enligt 1:2 § som avses att installeras
inomhus)

1xT

-

hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde

2xT

Tillsyn
Tillsyn genom granskning av årsrapport gällande anläggningar som
ska lämna rapport enligt 29 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Annars
avgift enligt punkt nedan om tillsyn i övrigt.

1xT

Handläggning av miljösanktionsavgift enligt förordningen
(1998:950) om miljösanktionsavgifter gällande fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Annars avgift enligt
nedan.

1xT

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer

axT

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Prövning
Prövning av ansökan om gemensam behållare enligt 29 § Falu
kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfall

1xT

Prövning av ansökan om uppehåll i hämtning av kärlavfall enligt
31 § Falu kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfall

1xT

Prövning av ansökan om befrielse från hämtning av kärlavfall
enligt 36 § Falu kommuns föreskrifter om hantering av
hushållsavfall
Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda
avloppsanläggningar enligt 37 § Falu kommuns föreskrifter om
hantering av hushållsavfall:

1xT

1. för avloppsanläggning med tillstånd yngre än 10 år
2. för avloppsanläggning med tillstånd äldre än eller lika
med 10 år, eller som saknar uppgift om tillstånd
Prövning av ansökan om uppehåll i hämtning av slam enligt 38 §
Falu kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfall
Anmälan
Handläggning av anmälan avseende eget omhändertagande av
avfall från enskild avloppsanläggning på den egna fastigheten
enligt 34 § Falu kommuns föreskrifter om hantering av
hushållsavfall
Handläggning av anmälan avseende att på fastigheten kompostera
eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall
än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927).
Handläggning av anmälan om kompostering av latrin samt
omhändertagande av urin och latrinaska på den egna fastigheten
enligt 33 §§ Falu kommuns föreskrifter om hantering av
hushållsavfall.
6(7)

1xT
2xT
1xT

axT

axT

1xT

Tillsyn
Tillsyn av avfallshantering eller producentansvar, exempelvis
nedskräpning och transportörer av avfall

axT

Denna taxa träder i kraft 1 mars 2016. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på
ärenden som kommer in efter denna dag. För sådana ärenden som kommit in tidigare, tillämpas
tidigare gällande taxa.
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