
 ÅMÅLS KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Miljöenheten 

Taxebilaga 1 Dnr: E 2018-654 
 

 

1 (8) 

 

Postadress  Besöksadress  Telefon  E-post 
Box 62  Kyrkogatan 2  0532-170 00 bygg.miljo@amal.se 
662 22 Åmål 

 
 
 
 
 
 

Taxebilaga 1 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR 

Ansökan 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken om det finns 
särskilda skäl och den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 
 
- Prövning av ansökan om egen  

tömning av slamavskiljare. 940 kr 
 

- Prövning av ansökan om glesare  
slamtömningsintervall.  705 kr 

 
- Prövning av ansökan om eget  

omhändertagande av latrin.  940 kr 
 

- Prövning av ansökan om dispens 
från hämtning av hushållsavfall. 1 410 kr 

 
- Övrig prövning, anmälan och tillsyn 

gällande avfallshantering och producentansvar.   timavgift 
 
 
 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET 

Tillstånd 
Hålla vissa djur inom detaljplan 
Prövning av ansökan inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
 
Ansökan om att hålla vissa djur som:  

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 820 kr 
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2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 1 880 kr 

3. Orm som inte avses i punkt 4 1 880 kr 

4. Giftig orm 2 820 kr 

 

Anmälan 
Yrkesmässig hygienisk behandling 
Handläggning av anmälan om yrkesmässig hygienisk behandling, bassängbad samt skolor och 
fritidshem enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
1. Där allmänheten 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  

 
Solarier 
- Handläggning av anmälan enligt 10 § i  

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 
artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5).  timavgift 

 

Tillsyn 
Byggnader, lokaler och anläggningar 
Enligt 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunen 
ägna särskild uppmärksamhet åt följande:   
 
1. byggnader som innehåller en eller flera  

bostäder och tillhörande utrymmen timavgift 
 

2. lokaler för undervisning, vård eller  
annat omhändertagande timavgift 

 
3. samlingslokaler där många människor  

brukar samlas timavgift 
 

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där  
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad timavgift 

 
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,  

badanläggningar, strandbad och andra liknande 
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anläggningar som är upplåtna för allmänheten  
eller som annars utnyttjas av många människor timavgift 

 
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds  

hygienisk behandling  timavgift 
 

7. lokaler för förvaring av djur timavgift 

 

Kommunala föreskrifter  
- Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter 

som meddelats enligt 39 eller 40 §§ förordning  
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. timavgift 

 
- Övrig tillsyn beträffande hälsoskydd timavgift 
 
Solarier 
- Återkommande tillsyn av strålskyddet på solarier enligt  

6-12 §§ Strålskyddslagen (1988:220) eller enligt  
bestämmelser meddelade med stöd av Strålskyddslagen.  timavgift  

 
Badvattenprovtagning 
I enlighet med Socialstyrelsens och Naturvårdsverkets föreskrifter/riktlinjer om bassäng- och 
strandbad. 

 
- Provtagning av badvatten vid strandbad,  

badanläggningar, enstaka bassänger eller  
plaskdammar som är upplåtna för allmänheten  
eller annars utnyttjas av många människor.   
(Analyskostnader, förutom laboratoriets kostnad 
samt transporter eller fraktkostnader,  
tillkommer samt kostnad för provtagning). timavgift 

 
 
 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET 

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.  timavgift 
 
 

Anmälan 
- Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad  

eller annan upplagsplats för djurspillning enligt  
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37 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  timavgift 

 
- 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 
(miljöhänsyn i jordbruket). timavgift 

  
- Medgivande av undantag enligt Jordbruksverkets 

föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket. timavgift 
 
- Tillsyn i övrigt av jordbruksverksamhet.  timavgift 
 
 
 

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER 

Tillstånd 
Kemiska bekämpningsmedel 
- Prövning av ansökan enligt 7 kap. 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter (SNFS 2015:2) om spridning och viss  
övrig hantering av växtskyddsmedel.   timavgift 

 

Anmälan  
Kemiska bekämpningsmedel 
- Handläggning av anmälan enligt 7 kap. 1 §  

Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2015:2) om 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.  timavgift 

 
Asbest 
- Handläggning av anmälan enligt 3 § förordning 

(1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande 
asbest i ventilationsanläggningar. 940 kr 

 

Inlämnande av information 
Brandfarliga vätskor och spilloljor 
Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Gäller 
hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark samt rörledningar 
och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. 
 
- Information om hantering av mer än 1m3  

brandfarliga vätskor eller spillolja.  940 kr 
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- Information om hantering av mer 

än 250 liter brandfarliga vätskor eller 
spillolja inom vattenskyddsområde.   1 880 kr  

 
 

Fluorerande växthusgaser 
Handläggning av information, enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
Gäller stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton 
koldioxidekvivalenter eller mer. 
 
- Information om installation av stationär  

kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning 
som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. 940 kr 

 

Tillsyn 
Brandfarliga vätskor och spilloljor 
- Information om återkommande  

kontroll av cistern vid förvaring av  
brandfarliga vätskor och spillolja. 940 kr 

 
Fluorerande växthusgaser 
Handläggning av rapport om läckagekontroll för stationär anläggning med minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter. 
 
- Handläggning av rapport om läckagekontroll. 940 kr 

 
- Tillsyn av stationär köldmedieanläggning. timavgift 

 
- Övrig tillsyn av kemiska produkter  

och biotekniska organismer. timavgift 
 
 
 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Tillstånd 
Avloppsanläggning 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanläggning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende:  
 
- Inrättande av en eller flera vattentoaletter 

till sluten tank. 2 820 kr 
 

- Inrättande av en eller flera vattentoaletter med  
avloppsutsläpp till mark eller vatten 
t.ex. minireningsverk, markbädd eller infiltration.  5 640 kr 
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- Anslutning av en eller flera vattentoaletter till  

befintlig avloppsanordning. 2 820 kr 
 

- Inrättande av en gemensam tillståndspliktig  5 640 kr plus 
avloppsanläggning för fler än ett hushåll för 940 per tillkom. 
6-25 personekvivalenter. hushåll 

 

Anmälan 
Avloppsanläggning 
Handläggning av anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanläggning eller 
anslutning av annan toalett än vattentoalett enligt 13, 14 §§ förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:  
 
1. Inrättande av avloppsanordning utan 

vattentoalett, t.ex. BDT 2 820 kr 
 

2. Inrättande av förbränningstoalett,  
Förmultningstoalett, torrtoalett eller  
annan jämförbar toalett 1 880 kr 
 

3. Ändring av avloppsanordning utan vattentoalett timavgift 
 
Värmepumpsanläggning 
Handläggning av anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd avseende:  
 
1. Bergvärme för en- eller tvåfamiljshus 940 kr 

  
2. Övriga (högst 100 kW) timavgift 

 
C-objekt 
En verksamhet eller en åtgärd enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), 
får inte bedrivas eller vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådan 
verksamhet och åtgärd anges uttrycket ”anmälningsplikt C”. 
 
- Anmälan om miljöfarlig verksamhet timavgift 

 

Tillsyn 
Miljöfarliga verksamheter  
för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 2-32 kap miljöprövningsförordningen 
(2013:251) samt för verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga.  
 
- B-verksamhet fast avgift 

   
- C- verksamhet fast avgift/timavgift 
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- U-verksamhet timavgift 

  
- Tillsyn beträffande olyckor, 

utsläpp eller risk för utsläpp. timavgift 
 

Inventering av enskilda avlopp 
Inventering av enskilda avlopp sker i enlighet med mål 10 i bygg- och miljönämndens 
verksamhetsplan. 
 
- Administrativt arbete utan platsbesök. 940 kr 

 
- Administrativt arbete med platsbesök. 1 880 kr 

 
 

- Övrig tillsyn beträffande miljöfarlig verksamhet timavgift 
 
 
 

MILJÖSKADOR ENLIGT 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.  timavgift 

 

Anmälan 
- Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken  

med anledning av underrättelse från  
verksamhetsutövare. timavgift 

 
- Handläggning av anmälan om undersökning och  

åtgärder av PCB fastigheter enligt 18 § förordning 
(2007:19) om PCB m.m. timavgift 

 

Tillsyn 
- Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av 

 följande: mark- och vattenområden, grundvatten,  
byggnader eller anläggningar samt allvarliga miljöskador. timavgift 

 
- Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden,  

grundvatten, byggnader och anläggningar samt 
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken.  timavgift 
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SKYDD AV NATUREN 

Tillstånd 
- Prövning av ansökan om dispens 

från strandskyddsbestämmelserna. 5 640 kr 
 
- Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet,  

anläggning eller åtgärd som inte får utföras utan  
tillstånd enligt föreskrifter för  
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde. timavgift 

 
- Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter  

för natur- och kulturreservat, naturminne,  
djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde. timavgift 

 

Anmälan 
- Handläggning av anmälan om en verksamhet eller en 

åtgärd inom natur- och kulturreservat eller  
vattenskyddsområde som kräver anmälan  
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat 
eller vattenskyddsområde.  timavgift 

 
- Handläggning av anmälan för samråd enligt  

12 kap. 6 § miljöbalken timavgift 
 

Tillsyn 
- Övrig tillsyn som gäller skydd av områden,  

djur- och växtarter, naturmiljön o övrigt,  
vattenskyddsområden, strandskydd,  
vilthägn och allemansrätten. timavgift 

 
 
 
 
 
 
 

Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.  


