Taxebilaga 1
Taxa för Sollentuna kommuns arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
MILJÖBALKEN

Antal

Allmänna hänsynsregler mm – 2 kap

timmar

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

tim
i de fall tillsynen
inte ingår i en
årlig avgift

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

tim

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

tim

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

tim

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

tim

Tillsyn
Tillsyn inom vattenskyddsområde

tim

Tillsyn enligt skyddsföreskrifter för grundvattentäkter

tim

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

tim
tim

1

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD ENL. 9
KAP MILJÖBALKEN (inkl. lokala föreskrifter)

Prövning/anmälan
Avloppsanordning
Prövning av ansökan om tillstånd/anmälan om inrättande av
avloppsanordning, anslutning av vattentoalett eller ändring enligt
13-14 § § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt kommunens lokala föreskrifter avseende (punkt 13 avser prövning för avloppsanordning upp till och med 5
personekvivalenter):
1. BDT (bad, disk och tvätt) avlopp

8

2. WC- och BDT-avlopp

9

3. WC-avlopp till sluten tank/befintligt godtagbart avlopp

5

4. Gemensam avloppsanläggning för 5-25 personekvivalenter.

12

5. Ändring av befintligt godkänt avlopp.

tim

6. Anslutning av annat slag av toalett än vattentoalett, t.ex:
förmultningstoalett, latrinkompost eller förbränningstoalett

4

Värmepumpsanläggning
Prövning av ansökan om tillstånd 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 eller enligt
skyddsföreskrifter för grundvattentäkter avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump

4

2. Bergvärmepump med fler än 3 hål

5

3. Övriga anläggningar

tim

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

3

2. Bergvärmepump med fler än 3 hål

4

3. Övriga anläggningar

tim

Djurhållning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
2
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

2

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
Gödselstad

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

tim

Hygienisk behandling
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på
grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar,
piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg.
2. Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används
av många människor
3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola
eller internationell skola.
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa

5

Handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig eller
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251).

Belopp som
motsvarar den
årliga
tillsynsavgiften
som utgår för
verksamhet enligt
taxabilaga 2

Handläggning av anmälan avseende ändring av anmälningspliktig
eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251)

tim

Extra prövnings-/anmälningssavgift när ansökan kräver mer tid än
vad avgiften motsvarar

tim

8
6

tim

Tillsyn
Tillsyn över följande verksamheter, byggnader, lokaler och
anläggningar enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Gäller även mobila
anläggningar med Sollentuna som baskommun.
- verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på
grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar,
piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller

tim

tim

3

stickande verktyg
- Övriga verksamheter där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling (t.ex. hårvård, hudvård,
manikyr, håltagning i öra och näsa med sterila
engångskassetter för håltagningspistol, akupunktur,
diatermi, massage, zonterapi och kroppsvård)
Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av
många människor
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola
samt lokaler för undervisning
Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande
utrymmen
Lokaler för vård eller annat omhändertagande

tim

tim
tim

tim
tim

Samlingslokaler där många människor brukar samlas

tim

Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar,
strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för
allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor
Lokaler för förvaring av djur

tim

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt
förteckning i taxebilaga 2
Tillsyn över kosmetiska och hygieniska produkter (MB kap 1)

Se taxebilaga 2

Tillsyn i övrigt
Tillsyn av hälsoskydd i övrigt (t.ex. höga ljudnivåer,
smittutredningar, husdjur eller andra djur i fångenskap mm eller
annat som kan leda till olägenhet för människors hälsa)
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 39, 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (t.ex. tomgångskörning, eldning i
eldningsanordning m.m.)
Extra tillsynsavgift när tillsynsärendet kräver mer tid än vad den
årliga avgiften motsvarar.

tim

tim

tim

tim

tim

tim

MILJÖSKADOR ENL. 10 KAP MILJÖBALKEN

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.

tim

4

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

tim

Handläggning enligt 10 kap. 11 § miljöbalken med anledning av
underrättelse från ägare eller brukare av fastighet

tim

Handläggning enligt 10 kap. 12 - 13 §§ miljöbalken med anledning
av underrättelse från verksamhetsutövare

tim

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

tim

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

tim

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

Tillsyn
Tillsyn av vattenverksamhet

tim

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12
KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

tim

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA
ORGANISMER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN

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

tim
tim

5

Anmälan
Kemiska bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om
bekämpningsmedel (SFS 2014:425)
Cisterner som tas ur bruk
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

3

tim

Asbest i ventilationsanläggningar
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
(1985:997)

2

PCB
Anmälan av saneringsåtgärd enligt 18 § förordning (2007:19) om
PCB m.m. Sanering av fog- och golvmassor med PCB-halt.

tim

Extra anmälningsavgift när anmälan kräver mer tid än vad avgiften
motsvarar

tim

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

tim

Information
Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser.
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att
installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses
installeras inomhus):

1

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen
cistern i mark.

2

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till
öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av
brandfarliga vätskor samt spillolja.

2

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer

2

6

mer än 1 m3 men högst 10 m3.
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde.

3

Extra avgift när handläggning av informationen kräver mer tid än
vad avgiften motsvarar

tim

Tillsyn
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad
kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser.
Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna
rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser.
Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som omfattas av
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning
(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.
Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413)
om kosmetiska produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning
(2011:13)
Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om
tatueringsfärger, § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter
Extra tillsynsavgift när tillsynsärendet kräver mer tid än vad den
årliga avgiften motsvarar

2

tim

tim
tim
tim

tim
tim
tim

AVFALL ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN
OCHKOMMUNENS RENHÅLLNINGSORDNING

prövning/anmälan
Handläggning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige
föreskrivit i fråga om att transportera bort avfall

tim

Handläggning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna
och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 24-25§§

tim

Handläggning av ansökan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering (omhändertagande av annat avfall än
trädgårdsavfall, kompostering av latrin/slam från egen
avloppsanläggning, gemensam kompostering, uppehåll i
hämtning/slamtömning, befrielse från hämtning/slamtömning,

1 tim

7

prövning av övriga ansökningar)
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen
(2011:927)

1 tim

Extra anmälningsavgift när anmälan kräver mer tid än vad avgiften
motsvarar

tim

Tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26
eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063)

tim

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

tim

ÖVRIGT
Uppdrag
Vattenprovtagning, bullermätning eller liknande på uppdrag
(kostnader för resor, analyser och transporter tillkommer)

tim

Föreläsning inklusive restid och förberedelsetid

tim

Sammanställning och bearbetning ur register eller ur diariet över
ärenden

tim

Övriga tjänster som utförs på uppdrag, t ex lokaliseringsprövning
enligt PBL

tim

Myndighetsutövning eller tjänster i samband med detaljplaner eller
motsvarande, exklusive yttrande

tim

Undersökningsavgift för undersökning utförd av annan än miljöoch byggnadsnämnden
Avgift för undersökning tas med stöd av 26 kap 22 § miljöbalken ut
även om någon annan, på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden,
utför en undersökning. Avgiften motsvaras av den faktiska
kostnaden som uppkommer med anledning av undersökningen.

Faktiska
kostnader

Övrigt
Handläggning av expediering med delgivningsman

Faktisk
kostnad

Handläggning av beslut om miljösanktionsavgift

2

Tillsyn och prövning i övrigt enligt miljöbalken och/eller
tillhörande förordningar och/eller föreskrifter eller EU-lagstiftning
8

där det saknas en särskild angiven taxa

Analyskostnader och kostnader för sanering
Analyskostnader, annan av laboratoriet uttagen kostnad, kostnad
för provtagningsutrustning samt transport eller fraktkostnaden
tillkommer utöver års- och/eller timavgift
(t.ex. provtagning i samband med tillsyn av bad eller provtagning
vid smittutredning eller smittspårning)
Kostnader för sanering i samband med smittskydd. Enbart om det
berör en verksamhetsutövare eller anläggning.

Faktisk
kostnad

Faktisk
kostnad

9

