
  

Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-30 § 140, att gälla från och med 2018-01-01 
 
 
 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  
 
Inledande bestämmelser 
1. Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds 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. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. 
 

3. Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
• Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 

eller undantag, 
• Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd, 
• Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

4. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
• Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat, 
• Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 
 

5. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller 
den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 
 

6. Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 
26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiften eller 
ersättningens storlek ska bestämmas. 

Timtaxa 
7. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 950 kronor per hel timme handläggningstid. 

 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 



  

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

8. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktisk 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. 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. 

Avgifter för prövning 
9. Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 

fast avgift enligt taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multiplicerat 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.  
 

10. 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. 
 

11. Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 
 

12. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 
 

13. 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 
kungörelse i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 
 

14. 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 taxan. 
 

15. Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift enligt taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda 



  

handläggningstiden i ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1.  
 

16. 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 beteckning C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i 
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i 
ärendet. 
 

17. 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 
18. För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet 

som anges i taxebilaga 2 betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
bygg- och miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms 
genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en 
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt riskklassificering (placering i riskkolumn) 
enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår 
av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 
multiplicerat med timtaxan. 
 
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift 
för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerat med timtaxan.  
 

19. Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av en fast avgift eller en fast årlig avgift enligt 
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 
1. 
 
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 
 

20. För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 
som föreskrivs i tillståndsbeslutet 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 i riskkolumn 0 i taxebilaga 3. 
 

21. 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 verksamhet 
har meddelats eller anmälan inkommit, 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 avgiftbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
 

22. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser bedriva verksamhet 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.  

 
Betalning av avgift 
23. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura. 

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas 
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt 
belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade 
kostnader debiteras.  
 

Nedsättning av avgift 
24. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 
taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 140, att gälla från och med 2018-01-01 
 
Taxebilaga nr 1 till 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 

 
SKYDD AV NATUREN 
 

AVGIFT 

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

2 h 

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

2 h 

Anmälan  
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom kulturreservat 
eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde 

2 h 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
 

2 h 

Tillsyn  
Återkommande tillsyn av områden eller objekt  
……………….. x h/år 
……………….. x h/år 
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i 
övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

Timavgift 

 

VERKSAMHETER M.M. 

 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET 
 

AVGIFT 

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 3 h 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 5 h 
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt  vad kommunen föreskrivit 5 h 
4. inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma 
fastighet eller vid samma tillfälle 

6 h 

5. anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h 
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 
personekvivalenter 

7 h 

 



  

 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit 
avseende 

 

1. Bergvärmepump 2 h 
2. Övriga anläggningar 
 

2 h 

Anmälan  
Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:215), tas ut med belopp som motsvarar den 
årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamheten enligt taxebilaga 2 och 3 
enligt riskkolumn 0 

 

Handläggning av anmälan avseende:  
1. inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 h 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 

4 h 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

1. Bergvärmepump 2 h 
2. Övriga anläggningar 
 

2 h 

Tillsyn i övrigt  
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) för vilken tillstånds eller anmälningsplikt gäller samt U-objekt med 
fast avgift 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över verksamheter som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 
kap. 10 § miljöbalken 

Timavgift  
 

1. …………………. Timavgift 
2. …………………. Timavgift 
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt 
 

Timavgift 

 

 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 
 

 
AVGIFT 

Anmälan   
Handläggning av anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning av en 
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad 
eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 11 § miljöbalken med anledning av underrättelse om 
påträffad förorening som kan innebära skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön 

Timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse Timavgift 



  

från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att 
allvarlig miljöskada uppstått 

 

Tillsyn   
Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och 
vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga 
miljöskador 

 

1. …………….. 4 h 
2. …………….. 4 h 
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 
anläggningar samt miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 
 

Timavgift 

 

 
VATTENVERKSAMHET 
 

AVGIFT 

Prövning  
Prövning av ansökan 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 
 

 

Tillsyn i övrigt:  
Återkommande tillsyn av följande vattenverksamheter:  
1. ……………….. x h/år 
2. ……………….. x h/år 
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet Timavgift 
 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETER OCH HÄLSOSKYDD  
 

AVGIFT 

Prövning  
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 31 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 h 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h 
3. Orm som inte avses i 4 1,5 h 
4. Giftig orm 1,5 h 
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 

 

Naturligt gödsel, slam 2 h 
Prövning av ansökan att inrätta annat slag av vattentoalett enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

 



  

1. Förmultningstoalett x h 
2. Latrinkompost 
 

x h 

Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 

1,5 h 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa 

2 h 

 
Anmälan  
Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

1,5 h 

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2 h 

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

1. Förmultningstoalett x h/år 
2. Latrinkompost x h/år 
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

Anlägga gödselstad 2 h 

 
Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 §§ 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 
skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande 
eller stickande verktyg 

 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling 
som innebär silikoninjektioner 

2 h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur 2 h 
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används 
av många människor 

2h  

Skol- och fritidsverksamheter  
-Skola med mer än 400 elever 
-Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever  
-Skola med högst 100 elever 
-Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter 
 

4 h 
3 h 
2 h 
2 h 
 

Tillsyn  
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet 
för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdverkets 

 



  

föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8 
Avgift för provtagning 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 ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2 
 

 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2 

Årlig 
tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 
2 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 
40 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 

1.  Timavgift 
2.  Timavgift 
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift 
 
 
KEMISKA PRODUKTER  
 

AVGIFT 

Prövning   
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
 

2 h 

Anmälan   
Handläggning av anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av anläggning som 
innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 
 

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om 
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar 
(1985:997) 
 

2 h 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
 

2 h 

Handläggning av anmälan enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB 
m.m. 
 

x h 

Information   
1. Förvaring av mer än 1 m³ dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i 
mark 

2 h 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor 
samt spillolja 

2 h  



  

 
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark 
med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1m³ men 
högst 10m³ 

2 h 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområde 

2 h 

Tillsyn  
Återkommande tillsyn av följande anläggningar:  
1. Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som kräver 
anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser 

Timavgift 

2. Granskning av årlig kontrollrapport gällande anläggningar med mer än 
10 kilo CFC, HCFC, Halon, HFC enligt köldmediekungörelsen  
 

1,5 h 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter 
 

2 h 

 
 
 
 
 
 
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR 
 

AVGIFT 

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

Timavgift 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare 
om att kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 
avfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivs i kommunens 
föreskrifter om avfallshantering gällande: 

 

Total befrielse Timavgift 
Omhändertagande av latrin  Timavgift 
Tillsyn i övrigt  
Återkommande tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 36 
§ Avfallsförordningen (2011:927)  

Timavgift 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


