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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Bilaga A

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom
miljöbalkens område, 2019
Grundbelopp

1 023 kr

VERKSAMHETER M.M.

MILJÖFARLIG VERKSAMHET

DEBITERINGSFAKTOR

AVGIFT

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

7,0

7 161 kr

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller
vatten för ett till två hushåll

7,0

7 161 kr

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

9,0

9 207 kr

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

3,0

3 069 kr

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
för 3-10 hushåll

6972+(1992 ·
7,0+(2,0 · antal hushåll) antal hushåll) kr

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning
för 10-40 hushåll

Timavgift

Sida 1 av 13

Bilaga A

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:
Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt
tredje stycket 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

5,0

5 115 kr

7,0

7 161 kr

7,0

7 161 kr

3. Anmälan av verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

4. Anmälan om ändring av verksamhet med beteckningen B
eller C i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

5. Handläggning av anmälan avseende inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för en uttagen eller
tillförd effekt som är mindre än 10 MW.

2,5

2 558 kr

Tillsyn i övrigt
Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga
B

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt
förteckning i taxebilaga 2.
Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet
Tillsyn av enskild avloppsanläggning i samband med
avloppsinventering (platsbesök)

Timavgift

3,0

Sida 2 av 13

3 069 kr

Bilaga A

Tillsyn av enskild avloppsanläggning i samband med
avloppsinventering (ej platsbesök)

Taxa 2018

1,0

Sida 3 av 13

Taxa enligt miljöbalken

1 023 kr

Bilaga A

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom
miljöbalkens område, 2019
Grundbelopp

1 023 kr

VERKSAMHETER M.M.
SKYDD AV OMRÅDEN

DEBITERINGSFAKTOR

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
vattenskyddsområde.

Timavgift

Prövning av ansökan, dispens eller undantag från föreskrifter
för vattenskyddsområde.

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt
vattenskyddsföreskrifter.

Timavgift

Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och
växtarter, naturmiljön i övrigt, allemansrätt eller
vattenskyddsföreskrifter.

Timavgift

Med vattenskyddsföreskrifter avses samtliga föreskrifter för
vattentäkter med fastställda vattenskyddsområden inom
Varbergs kommun

Sida 4 av 13

Bilaga A

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom
miljöbalkens område, 2019
Grundbelopp

1 023 kr

VERKSAMHETER M.M.
DEBITERINGSFAKTOR

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Giftorm

2,0
2,0
0,0

2 046 kr
2 046 kr
0 kr

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam
och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill
sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

5,0

5 115 kr

ÖVRIGA VERKSAMHETER - HÄLSOSKYDD

Annan prövning av tillstånd och dispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa

Timavgift

Sida 5 av 13

ÖVRIGT

Bilaga A

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel,
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller
intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd
av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

5,0

5 115 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

5,0

5 115 kr

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899)
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, piercingsverktyg eller andra
skärande eller stickande verktyg,
2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor, eller
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
särskola, specialskola, sameskola, fristående skola,
riksinternatskola eller resurscenter
Handläggning av anmälan enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att inom område med
detaljplan inrätta
1. förmultningstoalett
2. eltoalett
3. torrtoalett med latrinkompostering eller
4. annan liknande inrättning

Timavgift
Timavgift

Timavgift

1,0

Sida 6 av 13

1 023 kr

Bilaga A

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

Tillsyn i övrigt
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt
förteckning i taxebilaga B
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som
är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om strandbadvatten
(SNFS 1996:6)

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga B

0,5

512 kr

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 hälsoskydd

Timavgift

Sida 7 av 13

Analyskostnad
tillkommer

Bilaga A

Taxa 2018

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom
miljöbalkens område, 2019
Grundbelopp
VERKSAMHETER M.M.
VERKSAMHETER SOM ORSAKAR
MILJÖSKADA

1 023 kr
DEBITERINGSFAKTOR

AVGIFT

Prövning
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder
som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap.
12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga.

Timavgift

Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med
anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.

Timavgift

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med
anledning av föroreningsskada enligt 28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

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

Timavgift

Sida 8 av 13

Taxa enligt miljöbalken

Bilaga A

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom
miljöbalkens område, 2019
Grundbelopp

1 023 kr

VERKSAMHETER M.M.
VATTENVERKSAMHET

DEBITERINGSFAKTOR
AVGIFT

Tillsyn i övrigt
Tillsyn av vattenverksamhet

Timavgift

Sida 9 av 13

Bilaga A

Taxa 2018

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom
miljöbalkens område, 2019

Taxa enligt miljöbalken

1 023 kr

VERKSAMHETER M.M.
HUSBEHOVSTÄKTER

DEBITERINGSFAKTOR
AVGIFT

Anmälan
Prövning av anmälan om husbehovstäkt enligt 12 kap 6 §
miljöbalken

Timavgift

Sida 10 av 13

Bilaga A

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom
miljöbalkens område, 2019
Grundbelopp
VERKSAMHETER M.M.
KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA
ORGANISMER
Tillstånd
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om
bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

1 023 kr
DEBITERINGSFAKTOR

AVGIFT

3,0

3 069 kr

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)
Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om
bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

Handläggning av anmälan enligt 4 kap. 1 § i Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
1. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller
eldningsolja i öppen cistern
2. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde
Registrering av nya cisterner vid handläggning av
besiktningsrapporter 8:8 NFS 2003:24

Timavgift

2,0

2 046 kr

1,0

1 023 kr

1,0

1 023 kr

1,0

1 023 kr

Information

Sida 11 av 13

ÖVRIGT

Bilaga A

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

Handläggning av inlämnad kontrollrapport enligt 15 §
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

1,0

1 023 kr

Handläggning av information enligt 14 § förordningen
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser på ett nytt objekt
som inte är rapporteringsskyldigt sedan tidigare.

1,0

1 023 kr

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med
spridning av biocidprodukter enligt 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och
26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)

Timavgift

Tillsyn i övrigt
Övrig tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Timavgift

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

Timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska
organismer

Timavgift

Sida 12 av 13

Bilaga A

Taxa 2018

Taxa enligt miljöbalken

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom
miljöbalkens område, 2019
Grundbelopp

1 023 kr

VERKSAMHETER M.M.
DEBITERINGSFAKTOR

AVGIFT

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

1,0

1 023 kr

Prövning av ansökan om tillstånd, dispens och undantag
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

1,0

1 023 kr

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Prövning

Godkännande av plats vid ansökan om nedgrävning av häst
enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:8) om
animaliska biprodukter, med platsbesök
Godkännande av plats vid ansökan om nedgrävning av häst
enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:8) om
animaliska biprodukter, utan platsbesök

Timavgift

1,0

1 023 kr

1,0

1 023 kr

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning,
återvinning eller bortskaffande av annat avfall än
trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen
(2011:927)
Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar

Timavgift

Sida 13 av 13

ÖVRIGT

