Upplands-Bro kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med taxebilaga 1
Gäller from 2019-01-01
Beslut i kommunfullmäktige 2018-11-21 § 135

Upplands-Bro kommun
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 § 122, rev 2018-11-21 § 135
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning
och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Upplands-Bro kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 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 bl.a. enligt 26
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.

2§

Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av bygg- och
miljönämnden.

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.

6§

Avgiftsuttag sker
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift) eller
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa och timavgift
7§

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan och timavgiften 1 280 kronor per hel
timme handläggningstid.

8§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme
per år tas ingen timavgift ut. 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.

9§

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad 2015.

Avgifter för prövning
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
11 § 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 kommunens kostnader med anledning av den
tillkommande handläggningstiden.
12 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som
återkallats innan handläggningen har påbörjats.
13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 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 kommunens kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

15 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter med anledning av anmälan
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxebilaga 1.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
17 § Avgift för handläggning av anmälan ska 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
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som
återkallats innan handläggningen har påbörjats.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan 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 tillsyn i övrigt
19 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet
som anges i taxebilaga 2 ska betalas en fast årlig tillsynsavgift som baseras på den
tillsynstid som bygg- och miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten,
multiplicerad med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter
mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas
timavgift ut.
20 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas med timtaxa eller enligt vad som anges i
taxebilaga 1.
21 § För verksamhet som tillståndsprövats eller anmälts ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet eller vad som angetts i
anmälan om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 2 ska 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 ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 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 för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift
ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs.
23 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader för miljöskada.
Nedsättning av avgift
24 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
25 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
26 § 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.
27 § 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 ska gälla omedelbart även om det överklagas.
28 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
Taxebilagor
1. Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn
2. Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 1

Taxebilaga 1

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M.
ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN

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

SKYDD AV OMRÅDEN
ENLIGT 7 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT
Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår i den
årliga
tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2

AVGIFT

Prövning

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

Avloppsanläggningar
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
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4h

Inrättande av vattentoalett samt bad- disk och tvättvatten med
avloppsutsläpp till mark eller vatten
Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är
ansluten
Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

8h

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25
personekvivalenter
Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100

9h

5h
9h
5h

15 h
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personekvivalenter
8.

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200
personekvivalenter
9. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (enbart bad- disk och
tvättvatten, BDT-vatten) enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
10. Inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett såsom
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med
latrinkompostering enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anmälan

18 h
5h
4h

Handläggning av anmälan avseende:
1.
2.

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5h
5h

Värmepumpar
Prövning
Handläggning av ansökan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
avseende:
1. Bostäder för 1 – 2 hushåll
2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll
3. Övriga anläggningar

4h
8h
Timavgift

Anmälan
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. Bostäder för 1 – 2 hushåll
2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll
3. Övriga anläggningar

4h
8h
Timavgift

Hållande av djur
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. Orm som ej avses i 4
4. Giftig orm

4h
4h
4h
6h

Gödsel och slam
Prövning

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Prövning av ansökan om upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel,
konstgödsel, bekämpningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan förorena
ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med

4h
4h
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stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Övrigt
Annan prövning av frågor om dispenser enligt lokala föreskrifter för människors
hälsa

Timavgift

Miljöfarlig verksamhet
Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1.
2.

Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift
Timavgift

Verksamheter för hygienisk behandling, skolor, förskolor, bassängbad,
mm
Anmälan

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen 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 skärande eller
stickande verktyg
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet

4h
5h

A. Skola

7h

B. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet
eller förskoleklass

5h

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet
enligt förteckning i taxebilaga 2.
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Värdkommunen
2.

Gästkommunen

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet

Årlig tillsynsavgift enligt
Taxebilaga 2
Årlig tillsynsavgift enligt
Taxebilaga 2
Timavgift vid inspektion
med sådana anmärkningar
att värdkommunen
behöver informeras eller
uppföljande inspektion
behöver genomföras
Timavgift

Provtagning
Avgift för provtagning:
1.

Strandbad

1 h/provtagnings-tillfälle

2.

Badanläggningar

1 h/provtagnings-tillfälle

Taxebilaga 1

3.

Enstaka bassänger

1 h/provtagnings-tillfälle

4.

Plaskdammar

1 h/provtagnings-tillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut
enligt vad som anges i Taxebilaga 2.

MILJÖSKADOR

AVGIFT

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.
Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare.
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

VATTENVERKSAMHET

Timavgift

Timavgift
Timavgift

AVGIFT

11 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken
Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken

5h
3h
Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET
12 KAP. MILJÖBALKEN

Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap miljöbalken

KEMISKA PRODUKTER

AVGIFT
Timavgift
Timavgift

AVGIFT

14 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Prövning av ansökan enligt 6 kap Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2015:2)
om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde
Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

Timavgift
Timavgift
Timavgift
2h
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2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (ta cistern ur bruk)
Information
Handläggning av information enligt gällande förordningen om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC,
HCFC, halon, HFC
Handläggning av information enligt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor, om att installera anordning enligt 1 kap. 1 § eller 1 kap. 2 § samt 1 kap. 3 §
(krav på information gäller inte anordningar enligt 1 kap 2 § som avses installeras
inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i
mark.
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner
ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt
spillolja.
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark
med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst
10 m3.
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde.
Tillsyn
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC
vilka ska lämna rapport enligt gällande förordning om fluorerade växthusgaser:
1. När rapporten föranleder åtgärd
2. När rapporten inte föranleder någon åtgärd
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

3h

3h
3h
3h
3h

4h
2h
Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
15 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken
Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

Timavgift

Prövning

1.

Uppehåll i eller befrielse från avfallshämtning

2h

2.

Förlängt hämtningsintervall för slam och urin

2h

3.

Prövning av övriga ansökningar

Timavgift

Anmälan
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)
Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering
1. Avfallskvarn till enskild avloppsanordning
2.

Handläggning av övriga anmälningar

2h

2h
Timavgift

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

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

