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Taxebilaga 3 till miljö- och byggnadsnämndens taxa 2018
VERKSAMHETER M.M.
Avgift
MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning
av vattentoalett enligt 13 § förordning (1998:899)om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller
vatten
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt av kommunen
föreskrivit
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2
eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle.
5. Inrättande av avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter
6. Inrättande av avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter
7. Inrättande av avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter

3 500 kr
3 500 kr
3 500 kr
5 600 kr
7 000 kr
10 500 kr
12 600 kr

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:

1. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
2. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett
3. Ändring av befintlig avloppsanordning

2 800 kr
2 800 kr
2 800 kr

Anmälan
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. Berg- och ytjordvärme
2. Övriga anläggningar

2 100 kr
2 100 kr

HÄLSOSKYDD
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm

1 400 kr
1 400 kr
1 400 kr

Prövning
Prövning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning
avskärande eller stickande verktyg, t.ex:
Akupunktur, tatuering, fotvård, piercing och annan håltagning,
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner eller
diatermi.
2. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola samt internationell skola.

2 100 kr

2 800 kr

KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn och handläggning
Regelbunden återkommande tillsyn och handläggning av följande anläggningar:

1. Handläggning av information enligt 28 § förordningen
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC

700 kr

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Prövning

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och
700 kr
bortskaffa avfall enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken
Prövning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige
700 kr
föreskrivit i fråga om att transportera bort avfall enligt 8 §
renhållningsförordningen (1998:902)
Ansökan om befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall
700 kr
till kommunen enligt 32 § kommunala föreskrifter om avfallshantering

