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Allmänna hänsynsregler m.m. enligt 2 kap.
miljöbalken
Tillsyn
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs
timavgift

Skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat,
biotopskyddsområde eller vattenskyddsområde
timavgift
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde, biotopskyddsområde
eller vattenskyddsområde
timavgift
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
timavgift
Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter
för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde
timavgift
Handläggning av anmälan avseende föreskrifter för vattenskyddsområde,
kommunalt naturreservat, kommunalt biotopskyddsområde, naturminne, djur –
och växtskyddsområde
timavgift
Tillsyn
Tillsyn och handläggning av ärende rörande mark- eller vattenområde, djur och
växtarter, naturmiljö i övrigt, vilthägn eller allemansrätten
timavgift
Övrigt
Handläggning, information och bedömning av frågeställning i vilken nämnden
är sakkunnig
timavgift
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Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller
anslutning av vattentoalett enligt 9 kap. 6, 7 §§ miljöbalken och 13 §
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett enligt 2 § i de Lokala
miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna
6 timmar
2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett där avloppsvattnet från
WC avleds till sluten tank
4 timmar
3. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett där allt avloppsvatten
avleds till sluten tank
timavgift
4. Inrättande av avloppsanordning med sluten tank där avloppsvattnet från
WC avleds till sluten tank med samtidig installation av separat BDTanordning
6 timmar
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
timavgift
6. Inrättande av avloppsanordning för BDT-avloppsvatten inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 2 § i Lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter
4 timmar
7. Inrättande av avloppsanläggning där avloppsvattnet avleds till gemensam
avloppsanordning för 10-25 personekvivalenter
9 timmar
8. Inrättande av avloppsanläggning där avloppsvattnet avleds till gemensam
avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter
12 timmar
9. Inrättande av avloppsanläggning där avloppsvattnet avleds till gemensam
avloppsanordning för 201-2000 personekvivalenter
15 timmar
10. Om prövningen enligt punkt 1 och 9 ovan leder till att ansökan helt avslås
tas avgift ut enligt
timavgift
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11. Om en komplett ansökan enlig punkt 1-9 ovan dras tillbaka av sökande tas
avgift ut enligt
timavgift
12. Prövning av ansökan enligt 17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad
kommunen föreskrivit
1,5 timmar
13. Prövning i övrigt enligt bilagan till Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
timavgift
Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning för BDT-avloppsvatten utanför område
med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 13 § Förordningen om
miljöfarlig verksamhet (1998:899)
3 timmar
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (gäller mindre ändring som inte
innebär en tillståndsprövning)
timavgift
3. ”Förnyelse” av avloppsansökan på grund av att anläggningen inte är
påbörjad inom 2 år eller avslutad inom 5 år från det datum som tillståndet
anger
3 timmar
4. Anmälan om att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom
förmultningstoalett, eltoalett, förbränningstoalett eller frystoalett, enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1,5 timmar
5. Anmälan om att inrätta annan slags toalett än vattentoalett vid samtidig
ansökan om latrinkompostering
1 timma
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6. Om prövningen enligt punkt 1-5 leder till att verksamheten eller åtgärden
förbjuds tas avgift ut enligt
timavgift
7. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsförordningen
(2013:251)
timavgift
8. Ändring av anmälningspliktig verksamhet om annan verksamhet avses än
vad som avses i punkt 2
timavgift
9. Handläggning av anmälningsärenden i övrigt
timavgift
Inventeringar
Inventeringar, brevledes eller platsbesök eller med avseende på
inventeringens syfte lämplig metod, av områden och verksamhetstyper
för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5, 13 §§ Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller
miljöprövningsförordningen (2013:251)
timavgift
Tillsyn
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånd eller anmälningsplikt
gäller enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 5 § Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller tillsyn av U-objekt
med fast årlig avgift så kallade D-objekt
enligt taxebilaga B
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt
timavgift
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt.

Hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit i Lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter med stöd av 39 § Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Nötkreatur, häst, får, get eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
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3. Orm
Vid prövning och handläggning av ovanstående tas avgift ut enligt
timavgift
Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
timavgift
Annan prövning av frågor om tillstånd eller dispenser enligt Lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter
timavgift
Anmälan
Handläggning av anmälan att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
timavgift
Prövning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam eller annan
orenlighet inom, eller spridningsplats som gränsar till, område med detaljplan
eller områdesbestämmelser
timavgift
Handläggning av anmälan enligt 38 § Förordningen (1998:899)
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 skalpeller,
akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg
timavgift
2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor
timavgift
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola, eller internationell skola
timavgift
Tillsyn
Återkommande tillsyn över anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet
enligt taxebilaga B
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Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Inom kommunen
Inom gästkommunen

timavgift eller vad som
anges i taxebilaga B
timavgift vid inspektion
med sådana
anmärkningar att
värdkommunen behöver
informeras eller
uppföljande inspektion
behöver

Tillsyn av byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 § Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
timavgift
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS
2012:14).
timavgift
Tillsyn med stöd av 9 kap 15 § miljöbalken
timavgift
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 §
Förordningen (1998:899) om miljöfarligt verksamhet och hälsoskydd
timavgift
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd
timavgift
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt.
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Miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken
Prövning
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en
verksamhetsutövare redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är
lämpliga och tillräckliga
timavgift
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning av
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad
eller en anläggning enligt 28 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet eller hälsoskydd
timavgift
Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare
timavgift
Tillsyn
Tillsyn av mark- eller vattenområde, grundvatten, byggnader och anläggningar
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken
timavgift
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt.

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

Jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap.
miljöbalken
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Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
timavgift
Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12
kap. 10 § miljöbalken
timavgift
Tillsyn i övrigt över jordbruk och annan verksamhet
timavgift
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt.

Kemiska produkter och biotekniska organismer
enligt 14 kap. miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS
2014:425)
timavgift
Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS
2014:425)
timavgift
Prövning av ansökan om spridning av kemiska växtskyddsmedel inom
vattenskyddsområde
Prövning av ansökan enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning av viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)
timavgift
Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd
Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av
biocidprodukter 4 kap. § 2 (NFS 2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken
timavgift
Handläggning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
timavgift
Handläggning av anmälan enligt 3 § Förordningen (1985:997) om
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
timavgift
Sida 10

Taxebilaga A
Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Handläggning av övriga anmälningsärenden, till exempel enligt Förordningen
(2007:19) om PCB med mera
timavgift
Information
Handläggning av information, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor
timavgift
Handläggning av information om utrustning/aggregat med köldmedier enligt
28 § Förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen
timavgift
Handläggning av information enligt § 29 Förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, gällande anläggningar
som innehåller fluorerade växthusgaser
timavgift
Tillsyn
Tillsyn och handläggning i övrigt av kemiska produkter och biotekniska
organismer
timavgift
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt.

Avfall och producentansvar enligt 15 kap.
miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd eller dispens att själv återvinna, bortskaffa
eller på annat sätt hantera avfall inom egen fastighet enligt 15 kap. 18 §
miljöbalken
1 timma
Prövning av övriga tillstånd och dispenser enligt renhållningsordningen för
Tjörns kommun
1 timma
Om prövningen enligt ovan leder till att ansökan helt avslås tas avgift ut med
0,5 timma
Prövning av ansökan om latrinkompostering och urinseparering
timavgift
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Prövning av ansökan om förlängt slamtömningsintervall från obligatorisk
slamtömning
1 timma
Om tidigare prövning visar att dispensförutsättningar föreligger för förlängt
slamtömningsintervall från obligatorisk slamtömning
0,5 timma
Prövning av ansökan om dispens från obligatorisk slamtömning på grund av att
fastigheten saknar slamsugningsbehov till följd av en av kommunen godkänd
anläggning
1 timma
Prövning av övriga ansökningar vad gäller avfall och renhållning
timavgift
Anmälan
Handläggning av anmälan om att själv kompostera matavfall enligt
renhållningsordningen för Tjörns kommun
0,5 timma
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som
avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § Avfallsförordningen
(2011:927)
0,5 timma
Handläggning av övriga anmälningar enligt renhållningsordningen för Tjörns kommun
timavgift
Tillsyn
Tillsyn i övrigt enligt 15 kap. miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av detta kapitel
timavgift
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt.
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