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BILAGA A
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken (SFS 1998:808)
Inledande bestämmelser
1§
Avgift ska betalas enligt denna taxa för Upplands-Bro kommuns kostnader för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt bestämmelser meddelade med
stöd av balken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter
och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland
annat för undersökningskostnader enligt 26 kap 22 §, rättegångskostnader
enligt 25 kap 2 § miljöbalken, kostnader för sakkunniga som tillkallats av
kommunen och för eventuella kungörelser i ärenden.
2§
Avgift ska betalas av den som inom Upplands-Bro kommun har utövat, utövar
eller ska utöva verksamhet eller vidta åtgärder som omfattas av miljöbalken
och som får debiteras enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är den som rättsligt förfogar över mark, byggnad, anläggning
eller anordning där verksamheten finns eller den som annars är skyldig att
avhjälpa olägenhet eller brist i verksamheten.
Avgiftsskyldig enligt denna taxa ska enligt 27 kap 2 och 3 §§ miljöbalken
lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska kunna bestämmas.
3§
Avgift tas ut som
a) fast avgift för ansökan och anmälan enligt taxebilaga 1
b) fast årlig tillsynsavgift enligt taxebilagorna 2 och 3
c) timavgift enligt taxebilaga 4
d) undersökningsavgift enligt taxebilaga 5
e) dröjsmålsavgift enligt 20 §
4§
Avgift tas inte ut för handläggning av obefogade klagomål eller överklaganden
av nämndens eller överinstansernas beslut.
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5§
Bygg- och miljönämnden ska tillämpa taxan och debiteringen i enskilda fall.
6§
Avgift ska betalas enligt bilagorna 1-5 för respektive ansökan, anmälan,
verksamhet m.m., eventuellt justerade enligt 8, 11 eller 16 §§.
Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom den tid som anges i
beslutet om avgift eller i fakturan.
7§
Timavgiften är 820 kronor vid tillämpning av denna taxa.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid.
Med handläggnings- eller tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid bygg- och miljönämnden har använt för hantering av ett ärende
eller en tillsynsinsats. Däri ingår bl.a. tiden för inläsning av ett ärende eller
förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med parter, samråd med andra
myndigheter, inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl. kontroller, restid,
beslutsskrivande och administration i övrigt samt eventuell föredragning i
nämnden. I handläggnings- eller tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid
som vid ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.
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 ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
8§
Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår besluta att höja den i denna
taxa antagna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1
oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad
2009.
Fast avgift för ansökan och anmälan
9§
Fast avgift för ansökan och anmälan betalas av den som lämnar in en sådan
tillstånds- eller dispensansökan eller anmälan, som tas upp i taxebilaga 1.
Avgift tas ut enligt taxebilaga 1 för varje enskild ansökan eller anmälan.
Avgiften beräknas genom att den för det aktuella ärendet angivna tidsfaktorn
multipliceras med timavgiften.
Avgift ska betalas även om ansökan avslås.
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10 §
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk innan
den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen då inte godkännas och en ny
besiktning måste ske, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning
av den nya besiktningen.
11 §
Bygg- och miljönämnden får i ett enskilt fall ändra avgiften för ansökan eller
anmälan, om den faktiska handläggningstiden för ärendet överskrider eller
underskrider väsentligt den handläggningstid som anges i taxebilaga 1.
12 §
Handläggningstid för ansökan och anmälan som inte tas upp i taxebilaga 1 ska
timdebiteras.
Fast årlig tillsynsavgift
13 §
Fast årlig avgift ska betalas för återkommande tillsyn över sådana miljöfarliga
verksamheter och hälsoskyddsverksamheter som anges i taxebilaga 2.
Om en anläggning eller annan inrättning omfattar flera verksamheter enligt
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för verksamheten med den högsta avgiften
och 25 procent av avgiften för de övriga verksamheterna.
14 §
Avgiften baseras på den tillsynstid som bygg- och miljönämnden tilldelar
verksamheten efter att verksamheten riskklassats.
Riskklassningen görs i tre steg och består av avgiftsklassning, riskbedömning
och resursbedömning. Avgiftsklassningen framgår av taxebilaga 2. Risk- och
resursbedömning görs inom tillsynen för varje enskild verksamhet i enlighet
med taxebilaga 3.
Fram till dess att en risk- och resursbedömning gjorts för varje enskild
verksamhet baseras den fasta årliga avgiften på den tidsfaktor (tillsynstid) som
motsvarar riskkolumn 0 för den aktuella avgiftsklassen i taxebilaga 3.
15 §
Avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs.
Avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att ett beslut
om tillstånd eller beträffande anmälan har meddelats eller verksamheten
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
16 §
Bygg- och miljönämnden får ändra tillsynsavgiften i enskilda fall, om tiden för
den faktiskt utförda tillsynen skiljer sig väsentligt från den tillsynstid som
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motsvaras av den fasta årliga avgiften. Ökad avgift tas ut som timavgift och
minskad avgift hanteras som reduktion av den årliga fasta avgiften.
17 §
Om det krävs efterbehandling sedan en verksamhet upphört, ska avgift för
tillsyn över förorenade områden tas ut från och med året efter det att
verksamheten upphört.
Timavgift
18 §
Timavgift tas ut för sådan ärendehandläggning som inte omfattas av
ansöknings- eller anmälningsavgift enligt taxebilaga 1 samt för sådan tillsyn
som inte omfattas av fast årlig avgift enligt taxebilaga 2. Se taxebilaga 4.
Undersökningsavgift
19 §
Undersökningsavgift tas enligt taxebilaga 5.
Dröjsmålsavgift
20 §
Om inte avgift enligt denna taxa betalas i rätt tid ska dröjsmålsavgift enligt 3,6
och 9 §§ räntelagen (1993:635) tas ut.
_______________
Denna taxa gäller från den 1 januari 2010 enligt kommunfullmäktiges beslut
den 26 november 2009, § 113, och ersätter taxa för kommunens verksamhet
enligt miljöbalken och djurskyddslagen antagen av kommunfullmäktige den 30
november 2006, § 103.
I ärenden som rör ansökningar och anmälningar tillämpas taxan på ärenden
som kommer in efter denna dag.
Taxebilagor
1. Fasta avgifter för ansökningar och anmälningar, taxebilaga 1
2. Avgiftsklasser för miljöfarliga verksamheter respektive
hälsoskyddsverksamheter, underlag för fasta årliga tillsynsavgifter,
taxebilaga 2
3. Underlag för risk- och resursbedömning, taxebilaga 3
4. Ansökningar, anmälningar och tillsyn som timdebiteras, taxebilaga 4
5. Undersökningsavgifter, taxebilaga 5

