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Inledande bestämmelser 
 
1 § 
Dessa föreskrifter meddelas med stöd av 26 kap. 1 § miljöbalken (1998:808). 
Dessa föreskrifter gäller avgifter för Tjörns kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde bland annat vad gäller natur- 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. 
 
Dessa föreskrifter gäller även avgifter för Tjörns kommuns tillsyn och prövning 
enligt strålskyddslagen (2018:396) och föreskrifter meddelade med stöd av 
strålskyddslagen. Avgiftsskyldig är den som  

- bedriver verksamhet i vilken kosmetisk sollampa används eller upplåts för 
personstrålning. 

- är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har 
tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera 
strålskyddet i fråga om radon. 

 
Dessa föreskrifter gäller även avgifter för Tjörns kommuns tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och föreskrifter meddelade med stöd av 
lagen samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1148 av den 20 
juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och om 
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. 

Avgiftsskyldig är den som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till en enskild 
person och enskilda som förvärvar, inför eller innehar sprängämnesprekursorer på 
ett sådant sätt att det är tillståndspliktigt enligt 3 § i lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. 
 
Utöver vad som anges i dessa föreskrifter kan ersättning till Tjörns kommun utgå 
bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken (1998:808) för undersökningskostnader 
och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) för rättegångskostnader. 
 
2 § 
Avgift enligt dessa föreskrifter ska tas ut för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 
tillstånd, dispens eller undantag. 
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2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd samt handläggning av information. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid återkommande tillsyn och tillsyn i 
övrigt. 

4. Handläggning av klagomål som är befogade eller kräver utredning. 
5. Uppdragsverksamhet. 

 
3 §  
Avgift enligt dessa föreskrifter tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål eller anmälan som inte kräver utredning 
eller vidare handläggning. 

2. Handläggning som föranletts av att beslut av Tjörns kommun enligt 
miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396), lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer eller bestämmelser meddelade med stöd av dessa 
lagar överklagas. 

 
4 § 
Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av 
Tjörns kommun. 
 
5 § 
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) är alla som är skyldiga att betala avgift 
enligt dessa föreskrifter eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken (1998:808) skyldiga att 
lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska 
kunna bestämmas. 
 
Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i dessa föreskrifter bestämts för 
ärendet (fast avgift). 

2. I förhållande till den tid som handläggning av ärendet upptar (timavgift). 
3. Enligt andra grunder som anges i dessa föreskrifter. 

 
6 §  
Vid tillämpning av dessa föreskrifter är timavgiften 1 286 kronor per timme.  
 
7 §  
I de fall timavgift tas ut sker det i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid. Vad som avses med handläggningstid är den sammanlagda tid 
som varje tjänsteman vid Tjörns kommun har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning, övriga kontroller, beredning i övrigt i ärendet, 
administration i övrigt, föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje 
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påbörjad halvtimme handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  
 
För tillsyn, inspektioner, mätningar och andra kontroller som med hänsyn till 
aktuell verksamhets eller åtgärds beskaffenhet, utförs vardagar mellan klockan 
18.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift (förhöjd timavgift).  
 
Utöver avgift enligt ovan ska Tjörns kommun ersättas för kostnader för 
provtagning och analys till följd av tillsynen samt för kontrollköp. 
Ersättningsskyldig är den vars verksamhet tillsynen avser. 

Avgift för prövning av ansökan 
 
8 § 
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i 
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i dessa föreskrifters 
bilaga multipliceras med timavgiften eller i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i dessa föreskrifter.  
 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. 
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Vid bestämmandet av timavgift 
tillämpas bestämmelserna i 7 §. 
 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjats. 
 
För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivits i tillståndsbeslutet om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 
 
9 § 
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 
den har besiktigats och godkänts av Tjörns kommun, ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i prövningsavgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför 
besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens 
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 
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10 § 
Avgift för ansökan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om ansökan om tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet eller hälsoskydd är sökanden i förekommande fall också 
skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken 
(1998:808) för sakkunniga som har tillkallats av Tjörns kommun och för 
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta Tjörns kommuns 
kostnader för kungörelser i ärenden enligt 7 kap. miljöbalken (1998:808) eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken rörande ansökan 
om tillstånd eller dispens. 
 
11 § 
Utöver avgift för prövning kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 
verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i dessa 
föreskrifter.  
 

Avgift för handläggning av anmälan 
 
12 § 
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form 
av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i dessa föreskrifters 
bilaga multipliceras med timavgiften eller i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i dessa föreskrifter. 
 
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökan avser. Avgift för handläggning av anmälan ska erläggas även om 
verksamheten eller åtgärden förbjuds. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallas innan handläggningen påbörjats. 
 
Vid fastställande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 7 §. 
 
13 § 
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 eller hälsoskydd med beteckningen C i 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) är anmälaren i förekommande fall också 
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.  
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14 § 
Utöver avgift med anledning av anmälan kan avgift för tillsyn i övrigt komma att 
tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i dessa 
föreskrifter. 
 

Avgift för tillsyn 
 
15 § 
För tillsyn tas avgift ut med belopp baserat på ärendets faktiska handläggningstid 
(timavgift) eller vad som övrigt anges i dessa föreskrifter.  
 
Vid fastställande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 7 §. 
 
16 § 
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgift. För tillsyn av verksamheter 
som orsakar miljöskada ska tillsynsavgift betalas av den som enligt 10 kap. 
miljöbalken (1998:808) är ansvarig för avhjälpande åtgärder eller kostnader. 
 

Nedsättning av avgift 
 
17 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art och omfattning, 
tillsynsbehovet eller övriga omständigheter i ärendet, får kommunen sätta ned 
eller efterskänka avgift i ett enskilt ärende.  
 

Betalning av avgift 
 
18 § 
Betalning av avgift enligt dessa föreskrifter ska ske till Tjörns kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på fakturan. Betalas inte 
avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) 
erläggas på obetalt belopp. 
 
Avgift ska betalas efter kommunens tillsyn eller annan handläggning av ärende.  
 
Kommunen får besluta att avgift för utfört arbete ska debiteras innan ett ärende 
har avslutats (delfaktura). En delfaktura får inte avse förskottsdebitering. 
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Kostnader för tillsyn och annan kostnad för tillexempel provtagningsanalys eller 
inköp av kartmaterial, extraordinära resekostnader, debiteras 
verksamhetsutövaren eller sökanden när denne tillsänds resultatet av prövning, 
prov eller när besiktning skett. 
 
Avgift för prövning utifrån anmälan och ansökan om tillstånd, dispens eller 
undantag erläggs av sökanden, anmälaren eller innehavaren mot räkning när 
denne tillställts kommunens beslut. 
 

Verkställighet enligt utsökningsbalken 
 
19 § 
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. Verkställighet som avser betalningsskyldighet 
sker genom utmätning.  
 
20 §  
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får bestämma att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.  
 

Överklagande 
 
21 § 
Bestämmelser om överklagande av beslut enligt dessa föreskrifter finns i 19 kap. 1 
§ miljöbalken (1998:808). 
 

Ändring av föreskrift 
 
22 §  
Tjörns kommuns samhällsbyggnadsnämnd får för varje kalenderår besluta att höja 
de i dessa föreskrifter antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex 
kommunal verksamhet (KPV) (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före 
avgiftsåret.  
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------- 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2023-02-01. I ärenden som rör tillstånd, dispenser 
och anmälningar tillämpas dessa föreskrifter på ärenden som kommer in efter 
denna dag.  
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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, tillstånd eller undantag från föreskrifter för 
natur- och kulturreservat, Natura 2000-område, 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 och 
djur – och växtskyddsområde   
    timavgift 
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Tillsyn 
Tillsyn och handläggning av ärende rörande mark- eller vattenområde, djur och 
växtarter, naturmiljö i övrigt, vilthägn, miljöfarlig verksamhet eller 
allemansrätten    
    timavgift 
 

Övrigt 
Handläggning, information och bedömning av frågeställning i vilken nämnd 
inom Tjörns kommun är sakkunnig 
    timavgift 
 

Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken 
 

Prövning 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller 
anslutning av vattentoalett enligt 9 kap. 6 och 7 §§ miljöbalken och 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 
 

1. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett för ett hushåll upp 
till maximalt 9 personekvivalenter   

    8 timmar  

2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett där avloppsvattnet 
från WC avleds till sluten tank   

    5 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 
BDT-anordning    
    8 timmar  

 
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

     
    timavgift 
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6. Inrättande av avloppsanordning för BDT-avloppsvatten inom område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 2 § i Lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter   
    6 timmar 

 
7. Inrättande av avloppsanläggning där avloppsvattnet avleds till 

gemensam avloppsanordning för 10-25 personekvivalenter 
  

12 timmar 

8. Inrättande av avloppsanläggning där avloppsvattnet avleds till 
gemensam avloppsanordning för 26-50 personekvivalenter  

     timavgift dock minst 12 h 
 

9. Inrättande av avloppsanläggning där avloppsvattnet avleds till 
gemensam avloppsanordning för 51-200 personekvivalenter 

 
    timavgift dock minst 12 h 
 

10. Om prövningen enligt punkt 1 och 9 ovan leder till att ansökan helt 
avslås tas avgift ut enligt   
    timavgift 

 
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   
    2 timmar 

 
13. Handläggning av prövningsärenden i övrigt 

 
    timavgift 
 

 

 

 



 

Sida 14 (23) 
Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

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)  
     
    6 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. 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 

 
4. Anmälan om att inrätta annan slags toalett än vattentoalett vid samtidig 

ansökan om latrinkompostering   
    1 timma 

 
5. Om prövningen enligt punkt 1-5 leder till att verksamheten eller 

åtgärden förbjuds tas avgift ut enligt   
    timavgift 

 
6. Handläggning av anmälan av anmälningspliktig verksamhet enligt 

bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd eller miljöprövningsförordningen (2013:251).  
     
    timavgift 

 
7. Ändring av anmälningspliktig verksamhet om annan verksamhet avses 

än vad som avses i punkt 2      
    timavgift 
 

8. Handläggning av anmälningsärenden i övrigt 
     
    timavgift 



 

Sida 15 (23) 
Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

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 tillstånds- eller anmälningsplikt 
gäller enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 5 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller tillsyn av U-objekt  
     
    timavgift 
 
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 
3. Orm  
 
Vid prövning och handläggning av ovanstående tas avgift ut enligt
     
    timavgift 
 



 

Sida 16 (23) 
Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

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 
 
Handläggning 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 
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Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

Återkommande tillsyn över anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet
     
    timavgift 
 
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 
 
- Inom kommunen   timavgift 
     
- Inom gästkommunen  

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 och HVMFS 2016:16).   
    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. 
 



 

Sida 18 (23) 
Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

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 



 

Sida 19 (23) 
Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

 

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 
 

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 
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Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

 

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 
Handläggning av underrättelse och eventuella krav på försiktighetsmått eller 
skyddsåtgärd i samband med spridning av vissa 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 övriga anmälningsärenden, till exempel enligt förordningen 
(2007:19) om PCB med mera   
    timavgift 
 

 

Information 
Handläggning av information, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor   
    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  
 

 



 

Sida 21 (23) 
Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

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 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 
 
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 kravet på 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 



 

Sida 22 (23) 
Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

 

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 5 kap. 15 § avfallsförordningen 
(2020:614)     
    timavgift 
 
Handläggning av övriga anmälningar enligt renhållningsordningen för Tjörns 
kommun     
    timavgift 
 

Tillsyn 
Tillsyn av transportörer av avfall                   
 timavgift 
 
Tillsyn i övrigt enligt 15 kap. miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats 
med stöd av samma kapitel   
    timavgift 
 
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och 
frakt.  
 
Tillstånds giltighet, omprövning m.m. enligt 24 kap. miljöbalken  
 
Handläggning av omprövningsärenden där tillstånd eller dispens helt eller 
delvis återkallas eller upphävs alternativt begränsas eller förses med nya eller 
ändrade villkor 
    timavgift 
 
Handläggning av ansökan om förlängd tid enligt 24 kap. 2 § miljöbalken  
     
    timavgift 
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Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

 

Påföljder enligt 29 och 30 kap. miljöbalken 
 
Handläggning av ärende avseende åtalsanmälan 
    timavgift 
 
Handläggning av ärende avseende miljösanktionsavgift 
     
    timavgift  

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 
 
Tillsyn och handläggning av sprängämnesprekursorer  
     
    timavgift 
 
Strålskyddslagen (2018:396) 
 
Handläggning av anmälan om att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium 
upplåts till allmänheten 
    timavgift 
 
Tillsyn och handläggning i övrigt av strålskydd 
    timavgift 


