
Stenungsunds Kommuns Miljötaxa för tillsyn enligt Miljöbalken, bilaga 1.

Dnr 0115/18
2021

Fastställd av kommunfullmäktige 2007-12-17, § 201, reviderad 2009-11-
23, § 173, och 2018-04-16, 10§

Timavgift 897

Grundbeloppet ska varje kalenderår ändras med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram 
till den förste september före årsskiftet. Basmånad för indexuppräkning är 
september 2018.

Avgifts-
underlag 

tim

Avgift 2021 
(kr)

GENERELLT
Tillsynsavgifter
Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:
Tillsyn enligt miljöbalken som föranleder myndighetsingripande Timavgift
Tillsyn enligt miljöbalken för att följa upp tidigare påpekanden om 
bristerna kvarstår

Timavgift

För verksamhet som omfattas av fast tillsynsavgift får tilläggsavgift tas ut, 
utöver fast avgift, om detta motiveras av en handläggningstid som 
överskrider den som motsvaras av den fasta avgiften. Tilläggsavgiften 
beräknas som timavgift.

NATURVÅRD
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser 4 3588
Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för natur- eller 
Kulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen 
beslutat om

3 2691

Tillsyn av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Tillståndsavgifter (fasta enl. bil 2)
Prövning av ansökan att anordna avloppsanordning enligt 9 kap 6 och 7 §§ 
miljöbalken, 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd:
1. Vattentoalett till sluten tank 4 3588
2. Installation av WC med sluten tank och BDT 7 6279
3. Inrättande av avloppsanläggning med vattentoalett anslutet till mark 
eller vatten (enl. 13 § MF 1998:899). Om fler än en fastighet är ansluten till 
avloppsanordningen tas en halv avgift ut per tillkommande fastighet.

7 6279

4. Inrättande av annan typ av avloppsanläggning t.ex. bdt-avlopp, (inom 
planlagt område med detalj- eller områdesbestämmelser som framgår av 
kommunens lokala hälsoskyddsbestämmelser, samt i icke detaljplanerade 
områden där beslut om tillståndsplikt tagits). 

6 5382

5. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 2 - 5 enfamiljshus som 
ligger på samma fastighet.

10 8970
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6. Anslutning av ytterligare fastighet  till befintlig anläggning 4 3588
7. Prövning av anmälan om att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett, så som förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett, 
förbränningstoalett och torrtoalett med latrinkompostering enligt vad 
kommunen förskriver med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2 1794

Anmälningsavgift
Prövning av anmälan att anordna avloppsanordning utan WC och ändra 
anordning enligt 9 kap. 6 och 7 §§ miljöbalken, 13, 14 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt av kommunen 
meddelade föreskrifter:

Avgift enl. 
taxebil. 2

1. Inrätta avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. (bdt-anläggning, 
utom planlagt eller tätbebyggt område och där beslut om tillståndsplikt 
saknas).

6 5382

2. Ändring av avloppsanordning samt förbättring av befintligt avlopp för 
vilken kommunen förelagt om förbättring enligt 14 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4 3588

Prövning av anmälan att inrätta värmepumpanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, enligt 9 kap 6 § miljöbalken, 17 
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 1794

Yttrande över förhandsbesked i enlighet med Stenungsunds kommuns taxa 
för TMN:s verksamhet enligt PBL (kf 950619 § 51) faktor 4.

3 2691

Tillsynsavgifter
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen 
(2013:251) för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller samt U-objekt 
med fast avgift.

Avgift 
enligt 
taxebilaga 
2

Tillsyn enligt 12 kap 10 § Miljöbalken. Timavgift
Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet Timavgift
Tillsyn av förorenade områden och i övrigt av mark- och vattenområden, 
byggnader och anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken 

Timavgift

Tillsyn på verksamhet med golfbana 7 6279

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen 
(2013:251)

Avgift enl. 
taxebil. 2

HÄLSOSKYDD
Tillståndsavgifter
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Hållande av nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, fjäderfä som inte är 
sällskapsdjur samt orm inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt 9 kap 11 § miljöbalken och enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3 2691

Prövning av anmälan om att starta lokaler för hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta eller lokaler för undervisning, bassängbad 
upplåtna för allmänheten med mera enligt 9 kap 12 § miljöbalken samt 38 
§ förordningen (2007:674) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

1. Bassängbad som är upplåtna för allmänheten 3 2691
2. Lokaler för hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom 
användande av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg o dylikt.

3 2691

3.Lokaler för undervisning Timavgift

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (HSLF-FS 2015:8):

Utfärdande av saneringsintyg på fartyg som angör Stenungsunds kommuns 
hamnar.

Timavgift

Tillsynsavgifter
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet 
för allmänheten eller annars utnyttjas av många, fast avgift per anläggning 
och provtagningstillfälle, (laboratorietaxa för respektive analys tillkommer) 
enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om strandbadvatten 
(HVMFS 2012:14).

1,5 1345,5

Återkommande tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar 
enligt 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd:
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
    Lokal med 1-8 bäddar 1 897
    Lokal med 9-20 bäddar 2 1794
    Lokal med 21-50 bäddar 3 2691
    Lokal med mer än 50 bäddar 4 3588
 5. Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad 
och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller 
som annars utnyttjas av många människor.

Timavgift

6. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling Timavgift

7. Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
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Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa 
avfall enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken (särskild 
prövning för heldispens från kommunal renhållning).

2 1794

Prövning av ansökan om dispens från Avfallsföreskrifterna 30, 31, 33 och 
34 §§. 

3 2691

Prövning av ansökan om uppehållsdispens för renhållning/slamtömning 0,5 448,5

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
Prövning
Prövning av ansökan enligt Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 
40 och 41 §§ om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5):
1. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja i 
öppen cistern.

2 1794

2. Förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområde

3 2691

TILLSYN I ÖVRIGT
Återkommande tillsyn över följande kemiska produkter      
1. Handläggning av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och 
som kräver anmälan enligt Förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser 15 §.

1,5 1345,5

Handläggning av kontrollrapporter från återkommande kontroll av 
cisterner med mera enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5) kap 3.

Timavgift

Handläggning av information till Tekniska myndighetsnämnden om 
installation av cistern eller urbruktagande av cistern, enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid hantering av brandfarlig vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) 4 kap 1§

Timavgift

Handläggning av information till Tekniska myndighetsnämnden om 
hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5) 4 kap 2§

Timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer Timavgift
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