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Inledande bestämmelser 
 
1 § 

 
Avgift skall betalas enligt denna taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet 
enligt miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar, inom följande 
områden: miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, täkter, hälsoskydd, 
strandskydd, kemiska produkter samt avfall och producentansvar. Nämndens 
verksamhet omfattar prövning och tillsyn enligt  

19 respektive 26 kapitlet miljöbalken. Tillsyn av tillståndspliktiga verksamheter 
enligt lista B överläts till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun 
den 1 september 2002. 

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. 

Ärenden i övrigt, förutom intern administration, som kräver handläggning debiteras 

till timtaxa. 

 

2 § Avgift skall betalas av den som inom Östhammars kommun utövat, utövar eller 
ämnar utöva sådan verksamhet som omfattas av miljöbalken. Avgiftsskyldig är den 
som rättsligt förfogar över mark, byggnad anläggning eller anordning där sådan 
verksamhet har bedrivits eller bedrivs, respektive den som annars är skyldig att 
avhjälpa olägenhet eller brist i sådan verksamhet. Avgift debiteras för; 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av prövning av tillstånd, 
dispens eller undantag. 

2. Handläggning eller andra åtgärder med anledning av anmälan om 
verksamhet eller åtgärd.  

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.  

4. Vid återtagen ansökan debiteras timavgift.  

5. Vid avisande av ärende debiteras en timme. 

 

Avgift tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 

2. Handläggning orsakad av att Bygg- och miljönämndens beslut enligt 
miljöbalken överklagas.  

 

3 §   Avgift tas ut som  

a) Prövningsavgift för ansökan om tillstånd samt vissa anmälningsärenden 
(bilaga 1) 

b) Fast årlig tillsynsavgift (bilaga 2)  
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Avgift skall betalas med de belopp som anges i respektive bilaga för åtgärd eller 
verksamhet.  
 

4 §   Avgiften kan sättas ned om särskilda skäl finns med hänsyn till åtgärdens eller 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehov eller nedlagd handläggningstid. 
 

5 §   Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift för tillstånd, anmälan, återtag eller 
tillsyn fattas av Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun.  
 

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

 
 
 

Avgift för prövning 
 
7 §   

 
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd tas ut enligt av vad som framgår av 
bilaga 1 med fast belopp. Avgift för prövning utgår för varje avgiftsbelagt ärende 
som ansökan avser. Om besiktning ska ske i ett ärende ingår kostnaden för en 
sådan besiktning i den fasta avgiften. Om ytterligare besiktning behövs i ärendet 
tas timavgift ut för tillkommande handläggningstid. 
 

8 §   Avgift för prövning skall betalas även om ansökan avslås.  
 

9 §   Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 
verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

 
 
 

Avgift för anmälan 
 
10 §   

 
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut med 
fastbelopp enligt i taxebilaga 1 eller med timavgift för den handläggningstid som 
åtgår i ärendet. Avgift för anmälan tas ut för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser.  
 

11 §   Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  
 

12 §   I anmälan om miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i 
förekommande fall skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 § 
miljöbalken för kungörelser i ärendet. 
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13 §   Utöver avgift för handläggning av anmälan kan avgift för tillsyn i övrigt komma att 
tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt denna taxa. 
 

14 §   Avgift för prövning av anmälningspliktig verksamhet (C-anläggning) tas ut med en 
fast avgift som bestäms av verksamhetens klassificering och objektsfaktor enligt 
taxebilaga 2. Prövningsavgiften = 2 x objektsfaktor x aktuell timavgift. 

 
 
 
 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 
 
15 § 

 

 
16 § 

 
Avgift för tillsyn i övrigt tas ut enligt av vad som framgår av bilaga 2 med fast 
belopp eller med den timavgift för den handläggningstid som lagts ner i ärendet 
eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxan. 
 
Bygg- och miljönämnden har rätt att ändra årliga avgifter upp till 50 % beroende på 
erfarenhetsbedömning. 
 

 
 

Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och verksamhet inom 
hälsoskyddsområdet 

 
17 §   

 
Avgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet, verksamhet inom hälsoskyddsområdet 
och täktverksamhet tas ut enligt av vad som framgår av bilaga 1 och 2 (fast avgift). 
För verksamhet som tillståndsprövats utgår avgiften från vad som är föreskrivet i 
tillståndsbeslutet om tillåten produktion eller motsvarande. 
 

18 §   Den fasta avgiften för de enskilda verksamheterna fastställs av Bygg- och 
miljönämnden. 
 

19 §   Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera verksamheter enligt 
bilaga 2 skall full avgift utgå för den verksamhet som medför den högsta avgiften 
med tillägg av 25 % av summan av de belopp som anges i bilagan för de övriga 
verksamheterna. 
 

20 §   Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott eller under 
verksamhetsåret. Den fasta årliga avgiften baseras på ett genomsnittligt 
tillsynsbehov med utgångspunkt från timavgiften. Om det finns behov av 
efterbehandling sedan en verksamhet upphört, ska full avgift tas ut för den tillsyn 
som uppstår efter efterbehandlingen. Avgiften ska betalas från och med året efter 
att verksamheten upphört. Avgiften bestäms utifrån det som anges i taxebilagan om 
avgift för tillsyn över förorenade områden. 
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21 §   För verksamhet som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för ett visst år besluta om tilläggsavgift utöver den ordinarie 
avgiften om tillsynsbehovet väsentligt avviker från det normala utifrån den tid som 
är beräknad för objektet. Tilläggsavgiften beräknas som timavgift och debiteras i 
efterskott. 

 
 

Timavgift 
 
22 § 

 
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Understiger nedlagd 
handläggningstid en halv timme tas ingen avgift. Med handläggningstid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och 
kontroller, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut.  

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma 
tillfälle överstiger två timmar.  

För tillsynsavgift som skall betalas per halvtimme tas avgiften ut löpande i 
efterskott. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med två gånger 
ordinarie timavgift. 
 

23 § Timavgiftens storlek baseras på Bygg- och miljönämndens självkostnad. Timavgift 
för bygg- och miljönämnden uppgår år 2018 till 1030 kronor per timme. Fasta 
avgifter beräknas också med PKV. 

 
 
Överklagning av beslut om avgift 

 
24 §   

 
Bygg- och miljönämndens beslut enligt denna taxa får överklagas hos 
Länsstyrelsen. Bestämmelser om överklagande av Bygg- och miljönämndens 
beslut finns i kap. 18 kap. § 1, miljöbalken. 
 

 
 

Betalning av avgift 
 
25 §   

 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Bygg- och miljönämnden i 
Östhammars kommun. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om 
avgift eller räkning.  
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Verkställighetsfrågor 
 
26 §   

 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken.   
 

27 §   Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut 
ska gälla omedelbart även om det överklagas.  
 

 
 
 

 

Omfattning av Bygg- och miljönämndens delegation att justera bilagorna 
i taxan 

 
28 § 

 

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publiceras a Sveriges Kommuner och Landsting i oktober månad.  

Utgångspunkt för indexuppräkningen från och med år 2018. 
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Verksamheter

Timavgift för 2019 1 060 kr

Miljöfarlig verksamhet

Tillståndsprövning

Kostnad
Inrättande av vattentoalett med sluten tank 3 180 kr

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 10 600 kr

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna annan avloppsanordning än till vilken 
vattentoalett är ansluten

4 240 kr

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3 180 kr

Miniavloppsreningsverk för 1 hushåll. 10 600 kr

Inrättande av gemensam avloppsanordning för 5-25 personekvivalenter 12 720 kr

Inrättande av gemensam avloppsanordning för 26-199 personekvivalenter 15 900 kr

Kostnad
Bergvärmepump 4 240 kr

Bergvärmepump inom vattenskyddsområde 10 600 kr

Övriga anläggningar 5 300 kr

Anmälan

Handläggning av anmälan avseende:
Kostnad

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

4 240 kr

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

3 180 kr

Tillsyn i övrigt Kostnad

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till förordningen (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamheter och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller 
anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§.

Årlig fast 
avgift enligt 
taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift

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

Avgift för anmälningspliktig verksamhet enligt bilaga C till förordningen (SFS 1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, se under rubriken tillsyn i övrigt.

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

Anmälan Kostnad

Handläggning av anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899) om att vidta avhjälpandeåtgärder.

Timavgift

Tillsyn i övrigt Kostnad

Regelbunden återkommande tillsyn enligt 10 kap miljöbalken av mark- och 
vattenområden, byggnader eller anläggningar

Timavgift

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 
kap miljöbalken

Timavgift

Vattenverksamhet

Tillståndsprövning Kostnad

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

2 120 kr

Tillsyn i övrigt
Strandskyddsdispens Kostnad

Prövning av dispens med stöd av 7 kap. 18b § 9 540 kr

Tillsyn strandskydd 6 360 kr

Tillsyn av följande vattenverksamhet Kostnad

Kommunal vattentäkter Timavgift

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet Timavgift

Kemiska produkter

Anmälan Kostnad

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet 
beträffande asbest i ventilations-anläggningar (SFS 1985:997)

Timavgift

Tillsyn i övrigt
Tillsyn av följande anläggningar: Kostnad

Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC Timavgift

Markförlagda cisterner samt cisterner inom vattenskydds-område Timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift

Avfall och producentansvar

Tillståndsprövning Kostnad

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

1 060 kr
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Prövning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om 
att transportera bort avfall enligt 8 § renhållningsförordningen (SFS 1998:902) 

1 060 kr

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom 
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med 
latrinkompostering, enligt vad kommunen föreskrivet med stöd av 40 § förordningen 
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3 180 kr

Prövning av ansökan att inrätta förbränningstoalett 2 120 kr

Prövning av ansökan om dispens enligt 30 § renhållningsordningen för egen 
behandling av slam från slamavskiljare

1 060 kr

Prövning av ansökan om undantag enligt 29 § renhållningsordningen 1 060 kr

Anmälan Kostnad

Handläggning av anmälan om eget omhändertagnade av kadaver från häst. 6 360 kr

Tillsyn i övrigt
Regelbunden återkommande tillsyn över producenternas hantering av avfall enligt följande:

Kostnad
Avgift per materialslag Timavgift

Avgift per uppställningsplats/återvinningsstation i kommunen Timavgift

Regelbunden återkommande tillsyn av transportörer av av-fall. Avgift per 
materialslag och transporter

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar Timavgift

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan Kostnad

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 (SFS 1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 120 kr

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad och annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt 37 och 42 
§§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 120 kr

Tillståndsprövning

Kostnad
Nötkreatur, häst, get, får eller svin 4 240 kr

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 1 060 kr

Prövning av ansökan enligt 5 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Östhammars kommun om tillstånd att 
inom område med detaljplan hålla: 
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Övriga verksamheter - Hälsoskydd
Anmälan

Kostnad
Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk 
för blodsmitta (enligt pkt 1, 38 §)

Årlig fast 
avgift, enligt 

taxebilga 2

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många 
människor (enligt pkt 2, 38 §)

Lokaler för undervisning (enligt pkt 3, § 38) 

Tillsyn i övrigt Kostnad

Prövning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten 
eller annars nyttjas av många enligt vad Naturvårdsverkets föreskrifter om 
strandbadvatten (NFS 2008:8), (tas mer än ett prov på samma ställe eller vid samma 
tillfälle tillkommer provtagningskostnad per ytterligare prov)

Årlig fast 
avgift/ 

Timavgift

Kostnad

Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen Årlig fast 
avgift, enligt 
taxebilaga 2.

Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Samlingslokaler där många människor brukar samlas 

Hotell, pensionat, och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad

Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra 
liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av 
många människor

Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

Lokaler för förvaring av djur

Provtagning naturbad

Regelbunden återkommande tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 § 
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

Handläggning enligt 38 och 45 §§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
av:
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