Taxebilaga 1
Fasta avgifter för ansökningar och anmälningar
Ärende
Vattentäkter
Anmälan av enskild vattentäkt
Avloppsanläggningar
Ansökan om avloppsanordning
1. Vattentoalett till sluten tank
2. Vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten
(BDT) med utsläpp till mark eller vatten
3. Vattentoalett till befintlig anläggning
4. Avloppsanordning utan vattentoalett
5. annat slag av toalett än vattentoalett, såsom
förmultningstoalett eller därmed jämförbar
toalett och torrtoalett med latrinkompostering
6. Gemensam avloppsanläggning 5-24 pe
7. Gemensam avloppsanläggning 25-200
Anmälan om ändring av avloppsanordning med
vattentoalett
Värmepumpar
Ansökan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten, grundvatten eller luft
Gödsel och slam
Ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill
sådant område (<500m)
Anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom område med
detaljplan eller intill sådant område (<500m)
Ansökan om upplag av petroleumprodukter,
lösningsmedel, konstgödsel, bekämpningsmedel, vägsalt
eller andra produkter som kan förorena ytvattentäkt eller
enskild grundvattentäkt
Kemiska bekämpningsmedel
Ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Brandfarliga vätskor
Information om installation av anordning för
1. Förvaring av mer än en kubikmeter
dieselbrännolja 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 1-10
kubikmeter
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska

Lagrum

Lokala hälsoskyddsföreskrifter
(9 kap 10§ miljöbalken)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
(13, 40 §§ fo om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd)

Tidsfaktor

2

2
8
4
3
2

14 § fo om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
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Lokala hälsoskyddsföreskrifter
(17 och 40 §§ fo om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd)
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Lokala hälsoskyddsföreskrifter
(40 och 42 §§ fo om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
(37 och 42 §§ fo om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
(40 § fo om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd)
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14 § föreskrifter (NFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel
11 § föreskrifter (NFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel
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1:1, 1:2,1:3 och 4:1 §§ föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor
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2
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inom vattenskyddsområde
Rapportering från besiktning av oljecistern där
förvaringen inte bedömts som betryggande
Rapportering från besiktning av oljecistern där
förvaringen bedömts som betryggande
Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Information om installation av stationär kyl-,
luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som
innehåller 10 kg f-gaser eller mer
Rapportering från kontroll av stationär kyl-,
luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som
innehåller 10 kg f-gaser eller mer
1. där rapporten föranleder åtgärd
2. där rapporten inte föranleder någon åtgärd
Asbest
Anmälan beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Avfall och producentansvar
Ansökan om tillstånd eller dispens för egen hantering av
avfall
Anmälan om egen hantering av avfall
1. Kompostering av matavfall
2. Övrigt
Ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige
föreskrivit om avfallshantering, t.ex. uppehåll i eller
befrielse från sophämtning, förlängt hämtintervall, delad
behållare
Ansökan om dispens från kommunens utökade ansvar
för farligt avfall

8:8 § föreskrifter (NFS 2003:24) om
skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor
8:8 § föreskrifter (NFS 2003:24) om
skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor
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28 § fo (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen
29 § fo (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen
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3 § fo (SFS 1985:997) om
anmälningsskyldighet beträffande asbest
i ventilationsanläggningar
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Lokala föreskrifter om avfallshantering
(15 kap 11 och 18 §§ miljöbalken)
Lokala föreskrifter om avfallshantering
(15 kap 11 och 18 §§ miljöbalken)

2

Lokala föreskrifter om avfallshantering
(15 kap 11§ miljöbalken)

Lokala föreskrifter om avfallshantering
(15, 50 och 52 §§ avfallsförordningen)
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