
 Antagen av kommunfullmäktige i Tranås § 299, 2016-12-05 

 

 

 

Taxebilaga 1 
avgifter enstaka ärenden 
Timavgift är verklig handläggningstid. En timme motsvarar en grundavgift. 
H är fasta handläggningsavgifter. Antalet H motsvarar antalet grundavgifter. 

SKYDD AV NATUREN  

PRÖVNING  

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

2H 

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

2H 

ANMÄLAN  

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

2H 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 1H 

TILLSYN  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller 
allemansrätten 

1H 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET  

TILLSTÅND  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 

 

Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4H 

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 4H 

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3H 

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6 - 25 personekvivalenter 6H 



 

 

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26 - 100 personekvivalenter 8H 

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101 - 200 personekvivalenter 10H 

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. 

3H 

ANMÄLAN  

Avgift för anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Samma 
belopp som 
en årsavgift i 
taxebilaga 2 

Handläggning av anmälan avseende:  

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

3H 

Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3H 

Handläggning av anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att 
inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

 

Högst 100 kW 2H 

Mer än 100 kW men högst 1 MW 3H 

Mer än 1 MW men högst 10 MW 4H 

TILLSYN  

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen (2013:25) för vilken tillstånds- eller 
anmälningsplikt gäller samt U-objekt. 

Taxebilaga 2 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN  

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. 11-14 §§ med anledning av underrättelse om allvarlig miljöskada Timavgift 

TILLSYN  

Tillsyn i övrigt av föroreningsskada på mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar 
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

Timavgift 



 

 

VATTENVERKSAMHET  

PRÖVNING  

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

2H 

ANMÄLAN  

Handläggning av anmälan av ny eller befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 
10 § miljöbalken 

2H 

ÖVRIGA VERKSAMHETER - HÄLSOSKYDD   

PRÖVNING  

Prövning av ansökan enligt kommunens lokala föreskrifter meddelade med stöd av 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

Hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser   2H 

Spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område  3H 

Inrätta annat slag av toalett än vattentoalett  1H 

Prövning av dispens från kommunens lokala föreskrifter 2H 

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 

2H 

Anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta 
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andraliknande skärande eller 
stickande verktyg 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor 

3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola 

4H 

 

TILLSYN  

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

timavgift 

KEMISKA PRODUKTER  

PRÖVNING  

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

timavgift 



 

 

ANMÄLAN  

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) timavgift 

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

2H 

Handläggning av anmälan enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. 3H 

INFORMATION  

Handläggning av information och samråd enligt 28 § förordningen (SFS 2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

1H 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 
1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus)  

 

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

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

1H 

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

1H 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 1H 

TILLSYN  

Granskning av kontrollrapportering enligt 29 § förordningen (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 

1H 

Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen 
cistern i mark som är försedda med markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter 
brandfarlig vätska.  

1H 

Tillsyn över förvaring eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar 
om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.  

1H 

Verksamheter som saluhåller kemiska produkter som komplement till övrigt sortiment t.ex. detaljhandel 2H 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 
(NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808) 

timavgift 

 



 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR  

PRÖVNING  

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

2H 

Prövning av undantag från vad som föreskrivits i kommunens föreskrifter om avfallshantering  

Kompostera latrin, gemensam avfallsbehållare, uppehåll i hämtning, förlängt tömningsintervall för slam 1H 

Övriga undantag 2H 

ANMÄLAN  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning, 
återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen 
(2011:927) Avser ej handläggning av anmälan om kompostering vid en- och tvåfamiljsbostäder 

2H 

TILLSYN  

Återkommande tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927)  2H 

Tillsyn av återvinningsstationer (oavsett antal gårdar i kommunen) 3H 

Tillsyn av nedskräpning utomhus 15 kap 30 § miljöbalken samt dumpning, 46-47 §§ avfallsförordningen 1H 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar 1H 

ÖVRIGT  

Tillsyn i övrigt för verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna (18 § i taxan) timavgift 

 


