
FÖRSLAG TILL REV IDERINGAR (gu lmarkerad text) 

Taxebilaga 1 
Miljöfarlig verksamhet 

Prövning 
Prövning av ansökan att anordna 
avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 
föreskrifter som kommunen meddelat (fast 
avgift): 

1. Vattentoalett med sluten tank * 

2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten * 

3. Gemensam til lståndspliktig 
avloppsanordning för 5-199 
personekviva lenter 

4. Ansluta vattentoalett till befintlig 
anläggning. 
5. Inrättande av annan 
avloppsanläqqning * 
* Vid samtida ansökan enligt ovan uttas 
den högsta avgiften 
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: 

I. Bergvärmepump 

2. övriga 
Prövning av anmälan av verksamhet 
som har beteckningen C enligt 
bilaga till förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 
Prövning av anmälan avseende (fast 
avgift): 

I. Inrätta avloppsanordn ing utan 
vattentoalett 

2. Ändra befintlig avloppsanläggning 
Prövning av anmälan avseende 
inrättande av 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten 
eller grundvatten: 

1. Bergvärmepump 

2. övriga 
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, svn 
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet Taxebilaga 2 
enligt förteckning i bilaga till 
förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
Tillsyn av verksamhet som berörs av Timtaxa 
föreskrifter som meddelats enligt 12 
kap 10 § miljöbalken; 
Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet. Timtaxa 

Förorenade områden 
Tillsyn 
Återkommande tillsyn enligt 10 kap 
miljöbalken av mark- och vattenområden, 
byggnader eller anläggningar 
Handläggning av anmälan om 
avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada i ett mark- eller 
vattenområde, grundvatten eller byggnad Timtaxa 
eller en anläggning enligt 28 § 
förordningen(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken 
med anledn ing av underrättelse från 
verksamhetsutövare om överhängande fara Timtaxa 
för allvarlig miljöskada eller att allvarlig 
miljöskada uppstått 
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, Timtaxa 
byggnader och anläggningar enligt 10 kap 
miljöbalken. 

Övriga verksamheter Hälsoskydd 

p .. rovmnq 
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 och hälsoskydd 

1. Nötkreatur, häst, qet, får eller svin. Timtaxa 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är Timtaxa 
sällskaosdiur 

3. Orm och andra reotiler Timtaxa 
Prövning av ansökan om spridning av 
naturligt gödsel, slam och annan oren lighet 
inom område med detaljplan eller intill sådant 

1 K område enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 
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Prövning enligt 38 och 42 §§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd av anmälan om att 
starta bassängbad och andra liknande anläggningar som 
är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av 
många människor, lokaler för hygienisk behandling, där 
risk för blodsmitta föreligger, samt lokaler för 
undervisning : 

1. Bassängbad 

2. Lokaler för hygienisk behandling, där risk för blodsmitta 
före ligger 

3. Lokaler för undervisning (inkl. försko lor) 

Tillsyn 
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad 
som är upplåtet för allmänheten eller annars nyttjas av 
många. 
Återkommande tillsyn över följande byggnader, lokaler 
och anläggningar enligt 45 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

1. Lokaler för undervisn inQ, vård eller annat omhändertaqande 

2. Hotell 

3. Pensionat 

4. ldrottsan läaaninqar 

5. Camping 

6. BadanläqQninQar 

7. Lokaler för hyqienisk behandlina 
Tillsyn över verksamheter som berörs av föreskrifter som 
meddelats med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

1. Spridande av naturgödsel , slam eller annan orenlighet inom 
område med detaljplan eller intill sådant område 

2. Skötsel av eldninQsanordninQ för vissa fasta bränslen 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd 

Kemiska produkter och biotekniska 
organismer 

Prövninq 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel 
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T imtaxa 
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Anmälan 
Prövning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel 

Prövning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor 

Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller 
eldningsolja i öppen cistern 

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 
vattenskvddsområde 

Tillsyn 
Återkommande tillsyn över fö ljande anläggningar; 

An läggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och 
som kräver anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om 
flourerade växthusgaser. 

1. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja e ller 
eldningsolja i öppen cistern eller hantering av mer än 250 liter 
brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde som bedömts 
som betryqqande enligt besiktn ingsprotokoll 

2. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller 
hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska som inte 
bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll. 

Ti llsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska 
organismer 

Avfall och producentansvar 

Prövnin 
Undantag från kommunala renhållningsordningens 
föreskrifter om avfallshanterin 

Anmälan 

Anmälan beträffande bortskaffande av annat hushålls
avfall än trädgårdsavfall enligt 38§ avfallsförordningen 
(2001: 1063) 

Förlängning av befintlig dispens beviljad av tillsyns- och 
tillståndsnämnden (nytt) 

Timtaxa 

1 K 
1 K 

1 K 

Timtaxa 

Timtaxa 

Timtaxa 

1 K 

1 K 

0 ,5 K 
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Tillsyn 
Återkommande ti llsyn över transportörer av farligt avfall Timtaxa 
som kräver tillstånd enliqt 26-27 §§ avfallsförordninqen. 
Tillsyn i övriqt av avfallshantering eller producentansvar. Timtaxa 

C 

Skydd av naturen 

Prövning 
Prövninq av ansökan om dispens från strandskvddsbestämmelserna Timtaxa 
Prövning av ansökan om tillstånd ti ll verksamhet eller åtgärd som inte får 3 
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- 3 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och 
vattenskyddsområde 

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

Handläaanina av anmälan för samråd enliat 12 kap. 6 § miljöbalken Timtaxa 
Tillsyn i övriqt inom naturvården Timtaxa 


