Taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken

Beslutad av Kommunfullmäktige den 25 mars 2004 § 35
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Inledning
Följande taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt bemyndigande i 27 kap. 1§ 1:a
st miljöbalken fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 mars 2004 § 35 .
Till dessa taxebestämmelser finns två bilagor med avgiftsnivåer:
Bilaga 1 innehåller avgiftsnivåer för prövning och tillsyn inom både miljö- och hälsoskyddsområdet.
Bilaga 2 innehåller avgiftsnivåer för branscher där tillsynen inom miljöområdet debiteras
med fasta årsavgifter.
Taxan gäller från den dag Kommunfullmäktige beslutar om taxan och ersätter taxa
fastställd av Kommunfullmäktige den 9 december 2002 § 58. I ärenden som rör tillstånd
och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Bygg- och miljönämndens prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom följande områden: miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade
områden, vattenverksamhet, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, 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.
2 § Avgift skall betalas av den som inom Knivsta kommun har utövat, utövar eller ämnar
utöva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken och som får debiteras enligt denna taxa.
Avgiftsskyldigheten innefattar den som rättsligt förfogar över mark, byggnad anläggning
eller anordning där sådan verksamhet har bedrivits eller bedrivs respektive den som annars
är skyldig att avhjälpa olägenhet eller brist i sådan verksamhet.
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1. Handläggning och andra myndighetsåtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd och dispens.
2. Handläggning och andra myndighetsåtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning med anledning av att kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet
yttrar sig över ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken eller enligt bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken hos länsstyrelse, annan förvaltningsmyndighet
eller miljödomstol.
4. Handläggning och andra myndighetsåtgärder vid övrig tillsyn.
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som orsakas av att beslut av Bygg- och miljönämnden enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
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Avgifter för prövning
6 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens tas ut enligt vad som
anges i bilaga 1 med angivet belopp (fast avgift) eller med gällande timavgift för nedlagd
handläggningstid i ärendet eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. Avgift för
prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

7 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den
har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den
fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för nämndens kostnader med anledning av den
tillkommande handläggningstiden.
8 § Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Understiger nedlagd
handläggningstid en halv timme tas ingen avgift.
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, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och
beslut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift 1,5 ggr gällande timavgift.
9 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
10 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
11 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av byggoch miljönämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens
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 Bygg- och miljönämndens kostnader för kungörelser i
ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1 998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken.
12 § Utöver avgift för prövning, kan också avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
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Avgifter med anledning av anmälan
13 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad som
anges i bilaga 1 med angivet belopp (fast avgift) eller med gällande timtaxa för nedlagd
handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
Avgift med anledning av anmälan skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
14 § Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 8 §.
15 § 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 med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande
fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet.
16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan också avgift för tillsyn
i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som
anges i denna taxa.
Avgift för remissyttranden
17 § Avgift för handläggning med anledning av att Bygg- och miljönämnden i tillståndsärende i egenskap av tillsynsmyndighet yttrar sig till länsstyrelse, annan förvaltningsmyndighet eller miljödomstol, skall betalas med gällande timavgift för nedlagd handläggningstid (timavgift).
18 § Avgift enligt 17 § skall betalas av den som sökt tillstånd hos myndigheten eller domstolen.
19 § Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 8 §.
Avgift för tillsyn i övrigt
20 § Avgifter för tillsyn i övrigt tas ut enligt vad som framgår i bilaga 1 och 2 med angivet
belopp (fast årlig avgift) eller gällande timavgift för varje timme nedlagd handläggningstid
i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
För verksamhet som tillståndsprövats skall avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
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21 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 och 3 skall full avgift betalas för den punkt som medför den högsta
avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.
22 § Fast årlig avgift 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 handläggning av anmälan tas timavgift ut.
För verksamhet som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får Bygg- och miljönämnden för ett
visst år besluta om tilläggsavgift utöver den ordinarie avgiften om tillsynsbehovet
väsentligt avviker från det normala utifrån den tid som är beräknad för objektet. Tilläggsavgiften beräknas som timavgift och debiteras i efterskott.
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 taxebilagorna om avgift för tillsyn över förorenade områden.
23 § Vid bestämmandet av timavgift tillämpas bestämmelserna i 8 §.
24 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över förorenade
områden, skall tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig
för efterbehandling eller kostnader.
Nedsättning av avgift
25 § 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.
26 § Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Bygg- och
miljönämnden eller av den som Bygg- och miljönämnden bestämmer i sin
delegationsordning.
Avgiftens erläggande
27 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Knivsta kommun, Bygg- och
miljönämnden. Betalning skall ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i
särskild faktura.
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Verkställighetsfrågor
28 § 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.
29 § 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.
Överklagning om beslut av avgift
30 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
Omfattning av Bygg- och miljönämndens delegation att justera bilagorna i
taxan
31 § Bygg- och miljönämnden får om ändringar vidtas i miljöbalken, i förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, göra motsvarande ändring i bilagorna 1
och 2 till denna taxa.
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Bilaga 1

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
samt avgifter för uppdragsverksamhet
Avgifterna gäller fr.o.m. den 26 mars 2004.
Verksamheter

Antal
tim

Avgift
kr

Beräkning av fasta avgifter
De fasta avgifterna baseras på tidsschabloner för nedlagd handläggningstid för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller uppdragsverksamhet multiplicerat med
en timavgift på 820 kr/tim. För ärenden med timavgift debiteras nedlagd tid.

MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Prövning
Avlopp
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 1

2

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 2

7

3 Inrättande av avloppsanordning motsvarande punkt 1+2 vid samma tillfälle.

7

4 Inrättande av gemensam avloppsanordning för två hushåll eller motsvarande.3

8

5 Inrättande av gemensam avloppsanordning för tre hushåll eller motsvarande.

9

6 Inrättande av gemensam avloppsanordning för fyra hushåll eller motsvarande.

10

7 Inrättande av gemensam avloppsanordning för fem hushåll eller motsvarande.

11

1

Sluten tank jämställs med annan behållare för uppsamling av urin.
Om avföring leds till avlopp tas dock avgift ut enligt punkt 2 - 7. (ej förmultning eller motsvarande)
2

Som inrättande av avloppsanordning räknas även fall då en befintlig avloppsanordning kompletteras
med en infiltration, markbädd eller motsvarande. Vid anläggningar för arbetslokaler, samlingslokaler
och dylikt räknas det som motsvarande ett hushåll när det är behov av 2 m3 slamavskiljare.
3

Som gemensam avloppsanordning räknas fall då infiltration, markbädd eller motsvarande är
gemensam.
För ansökan enligt punkt 1-7 som innehåller konsultutredning beräknas kostnaden med endast
halv tidsåtgång

9
Verksamheter

Antal
tim

Anmälan
Avlopp
Handläggning av anmälan avseende inrättande av annan avloppsanordning än vad
som avses i 1:a st. 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning med bad, disk och tvättvatten.*

6

*För ansökan/anmälan enligt punkt 1 som innehåller konsultutredning beräknas
kostnaden med endast halv tidsåtgång.

Värmepump
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 avseende:
1. Bergvärmepump
2. Övriga anläggningar

1
1

Remissyttrande
Yttrande som kommunen avger i egenskap av tillsyns myndighet med anledning av
ansökan om tillstånd till miljö- farlig verksamhet hos länsstyrelsen eller miljödomstol.

Timavg.

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds eller anmälningsplikt
gäller enligt 5 eller 21 §§ samt U-objekt med fast avgift och täkter som kräver tillstånd
enligt 12 kap miljöbalken.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Enligt
taxebilag
a 2.
Timavg.

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

Timavg.

ÖVRIGA VERKSAMHETER - HÄLSOSKYDD
Prövning
Djur inom detaljplan o. dyl.
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen före skrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i lokala föreskrifter
till skydd för människors hälsa och miljö.
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm (börjar gälla den dag KF beslutar om tillstånd för hållande av orm)

2
2
2
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Verksamheter

Antal
tim

Avgift
kr

Anmälan
Lokaler
Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva följande verksamheter :
1. Hotell, pensionat, eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig
bostad

3

2. Idrottsanläggningar, campinganläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller annars utnyttjas av många
människor.

3

3. Bassängbad
a. > 5 bassänger
b. 2-4 bassänger
c. 1 bassäng

5
3
2

4. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
Nivå 1: påtaglig hälsorisk: tatuerare, piercing, fotvård

2

Nivå 2: måttlig hälsorisk: hårvård, hudvård, manikyr, öronhåltagning,
akupunktur, diatermi och likn.

2

Nivå 3: låg hälsorisk: massage & kroppsvård, solarium, kiropraktor, naprapat,
sjukgymnastik, zonterapi och likn.

2

5. Lokaler för undervisning
a. Skola med 300 elever eller mer
b. Skola > 100 elever men < 300 elever
c. Skola med högst 100 elever
d. Förskola mer än 2 avd
e. Förskola 1-2 avd

5
3
2
3
2

6. Lokaler för vård eller annat omhändertagande

3

Tillsyn
Lokaler
Återkommande tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Lokaler för undervisning
a. Skola med 300 elever eller mer
b. Skola > 100 elever men < 300 elever
c. Skola med högst 100 elever
d. Förskola mer än 2 avd
e. Förskola 1-2 avd
2. Lokaler för vård och annat omhändertagande som sjukhus/sjukhem, vårdcentraler,
särskilt boende dagcentraler, tandläkare, anstalter (häkten, kriminalvårdsanstalter,
etc.)

5
3
2
3
2
Timavg.
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Verksamheter

Antal
tim

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

Timavg.

4. Campinganläggningar, strandbad och liknande anläggningar som är upplåtna för
allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor

Timavg.

5. Bassängbad
a. > 5 bassänger
b. 2-4 bassänger
c. 1 bassäng

5
3
2

6. Idrottsanläggningar med gym med flera verksamheter tex. styrkeredskap, spinning,
aerobics och liknande.

3

7. Övriga idrottsanläggningar

Timavg.

8. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
Nivå 1: påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård
Nivå 2: måttlig hälsorisk: hårvård, hudvård, manikyr, öronhåltagning, akupunktur,
diatermi och likn.
Nivå 3: låg hälsorisk: massage & kroppsvård, solarium, kiropraktor, naprapat,
sjukgymnastik, zonterapi etc.

2

1,5

Timavg.

Under de tre nivåerna ingår också tillsyn över kosmetiska och hygieniska produkter

Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Timavg.

Badvattenprovtagning
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt vad centrala myndigheters
föreskrifter om bassäng och strandbad (SNFS 1996:6). Dessutom tillkommer
ersättning för analyser och frakt.

1

KEMISKA PRODUKTER
Prövning
Bekämpningsmedel
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavg.

Anmälan
HCFC eller HFC
Handläggning av anmälan enligt 28 § köldmediakungörelsen av anläggning som
innehåller HCFC eller HFC. (SNFS 1992:16)

1
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Verksamheter

Antal
tim

Avgift
kr

Bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2)
om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavg.

Tillsyn i övrigt
Tillsyn av köldmedieanläggningar innehållande HCFC eller HFC.
Tillsyn av övriga kemiska produkter

1
Timavg.

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Prövning
Återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken

1

Förlängt tömningsintervall av enskild VA-anläggning
Prövning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige i lokal
renhållningsordning föreskrivit i fråga om tömningsintervall av slam från enskilda VAanläggningar.

0,5

Anmälan
Kompostering på fastighet m.m.
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om
kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än
trädgårdsavfall på fastigheten enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1063)
(kompostering av köksavfall från enskilda hushåll undantages från avgift)

0,5

Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavg.

UPPDRAGSVERKSAMHET
Omfattar tjänster som utförs på uppdrag. Priset inkluderar moms.
1. Vattenprovtagning per provtillfälle
2. Föreläsningar per lektion
4. Hyra av instrument per hyrtillfälle
3. Övriga uppdrag per tim

1
1
0,4
Timavg.
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