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Taxebilaga 1 – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller enligt 5§ eller 21§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd eller miljöbalken är tillämplig i övrigt.
Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd skall sökas eller anmälan göras enligt följande:
B = tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen
C = anmälan ska göras till Miljöförbundet
U= regelbunden tillsyn av miljöfarlig verksamhet som ej är tillstånds- eller anmälningspliktig
Med avgift (timmar) avses den tid som kommer att debiteras för handläggning av ärendet.
I de fall timavgift (T) tas ut istället för fast avgift debiteras avgift för varje timme nedlagd handläggningstid
på ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige i Tomelilla, Simrishamn och Ystad i särskild
ordning.
Avgift
(timfaktor)
T= timavgift

Naturvård
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat,
naturminne och vattenskyddsområde som
kommunen beslutat om

T

Tillsyn
Tillsyn inom naturvården

T

Miljöfarlig verksamhet
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
2. Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark eller vatten, till
vilken vattentoalett skall anslutas
3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma
fastighet och vid samma tillfälle
4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
5. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 5 - 25 personekvivalenter
6. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 25 - 200 personekvivalenter
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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. Övriga anläggningar
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Prövning av ansökan om gödseldispens enligt 36 § i Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

3

Anmälan
Handläggning av anmälan av verksamhet med beteckning C enligt
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Grundavgift
Handläggningstid överstigande 24 timmar

Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (BDT) med slamavskiljare
och efterföljande rening. (13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd)
2. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (BDT) med rening i slutna
gråvattenfilter innan bortledning. (enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
3. Ändring av avloppsanordning (14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd)
Tillsyn
Planerad tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till förordning
(1989:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ (A-, B-, C-) samt motsvarande särskilt
specificerade inte anmälningspliktiga verksamheter, (U-objekt).
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Avgift enligt
taxebilaga 2

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet

T

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap 10 §
miljöbalken. (Begränsning av antal djur, försiktighetsmått för gödselhantering,
växtodling.)

T

Handläggning av information om spridning av slam.
(Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam
används i jordbruket (SNFS 1994:2))
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Förorenade områden
Tillsyn av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 kap
miljöbalken

T

Vattenverksamhet
Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

T

3(5)
Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

T

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

T

Täkter
Tillsyn
Tillsyn av täkter

T

Övriga verksamheter - hälsoskydd
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte sällskapsdjur
3. Orm som ej avses i 4
4. Giftig orm
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Prövning av ansökan om spridning av naturlig 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

3

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med
latrinkompostering, enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

T

Handläggning enligt 38 förordningen (1998:899) av anmälan om att driva eller arrangera
verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk
för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercing-verktyg eller
annat liknande
Handläggning enligt 38 förordningen (1998:899) av anmälan om att driva eller arrangera
verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds bassängbad

4
6

Handläggning enligt 38 förordningen (1998:899) av anmälan om att driva verksamhet i
lokal/-er för undervisning enligt följande:
Verksamhet med mer än 400 barn/elever

8

Verksamhet med mer än 100 men högst 400 barn/elever

6

4(5)
Verksamhet med högst 100 barn/elever
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Tillsyn
Avgift för samråd enligt 12kap. 6 § miljöbalken rörande strandskydd

T

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Tillstånd
Prövning av ansökan enligt 6 kap. 1 § naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2015:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde
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Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet beträffande
asbest i ventilationsanläggningar (1985:997)

T

Handläggning av tillstånd och anmälan enligt 2 kap.40 § och 41§ Naturvårdsverkets
föreskrifter (SNFS 2014:425) om spridning av kemiska bekämpningsmedel
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Information
Handläggning av information, enligt 3:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att
installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 §
Utrustning som kräver underrättelse enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser
Grundavgift
Handläggningstid överstigande 1 timme
Tillsyn
Handläggning av:
1. ozonnedbrytande ämnen enligt förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande
ämnen
2. kontroll att personal och företag uppfyller certifieringskrav enligt 16, 17, 18 och
19 §§ förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
3. rapportering av läckagekontroll enligt 15 § förordningen (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser.
Grundavgift
Handläggningstid överstigande 1 timme
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer
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Avfall och producentansvar
Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själva återvinna och bortskaffa
hushållsavfall utöver trädgårdsavfall på fastigheten enligt 15 kap 18 § tredje och fjärde
styckena miljöbalken
Grundavgift
Handläggningstid överstigande 2 timmar
Prövning av ansökan om förlängt hämtningsintervall eller befrielse från hämtning
inklusive anmälan om kompostering enligt vad respektive kommun föreskrivit i
respektive renhållningsordning samt prövning av förnyad befrielse från hämtning enligt

2
T

5(5)
vad Simrishamns/Tomelilla kommun er föreskrivit i renhållningsordningen för dessa
kommuner.
Grundavgift
Handläggningstid överstigande 1 timme
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Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om
kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än
hushållsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
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Tillsyn i övrigt
Regelbunden tillsyn över producenternas hantering av avfall enligt följande:
1. Avgift per materialslag
2. Avgift per uppställningsplats/återvinningsstation i kommunen

T
T

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 §
avfallsförordningen (2011:927):
Avgift per materialslag

T

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar

T

Övrigt
Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken
Grundavgift
Handläggningstid överstigande 2 timmar
Tillsyn och prövningar i övrigt enligt miljöbalken och/eller tillhörande författningar
och/eller föreskrifter där det saknas en särskild angiven taxa.
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