Förslag MBN 2017-12-12 § 129 Antagen av Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 15.
Reviderad enligt beslut från kommunfullmäktige 2018-12-10 § 109.

Taxebilaga 1 till Vilhelmina kommuns taxa för
verksamhet enligt miljöbalken
Den fasta avgiften räknas fram genom att multiplicera antalet timmar (tidsåtgången) med
fastställd timtaxa (1050 kr).
SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Tidsåtgång
-per tillfälle
(vid prövning
och anmälan)

6

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

Timavgift

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

Timavgift

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
Tillsyn
Tillsyn i övrigt inom naturvård

Timavgift

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP
MILJÖBALKEN
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 avloppsanläggning för vattentoalett dimensionerad
för upp till 25 personekvivalenter med utsläpptill mark eller
vatten
3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1eller 2
på samma fastighet och vid samma tillfälle
4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
26-50 personekvivalenter
5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
51-200 personekvivalenter

2
4
6
8
10

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet
Handläggning av anmälan enligt lokala föreskrifter avseende
anordnande av upplag som kommer att innehålla petroleum-, oljeeller tjärprodukter, lösningsmedel, slam från reningsverk, vägsalt
eller liknande
Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) för vilken anmälningsplikt
eller tillståndsplikt gäller enligt förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2
1
1,5

2

Fast avgift
enligt
taxebilaga 2A

Tillsyn över U-objekt

Timavgift

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Timavgift

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
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:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm som ej avses i 4
4. Giftig orm
Anmälan
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 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2
1
1
1
1

Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av
40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

1,5

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1

Handläggning av anmälan enligt 38 § och förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller
arrangera följande verksamheter:
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor, eller
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
särskola, specialskola, sameskola, fristående skola,
riksinternatskola eller resurscenter
Tillsyn
Tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 §
miljöbalken
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är
upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS
2008:8.

2

2
2

Fast avgift eller
timavgift enligt
taxebilaga 2B
½ timme/
provtagningstillfälle

Avgift för provtagning
1. Strandbad
2. Badanläggningar
3. Enstaka bassänger
4. Plaskdammar
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser,
transporter och frakt. När mer än ett prov tas vid samma
provtagningstillfälle tillkommer endast analyskostnader.
Tillsyn av byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd:

Timavgift

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

Timavgift

Tillsyn av hälsoskydd i övrigt

Timavgift

MILJÖSKADOR ENL. 10 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift

VATTENVERKSAMHET ENL. 11 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn av vattenverksamhet

Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENL. 12 KAP
MILJÖBALKEN
Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken
1. begränsning av antal djur i ett jordbruk
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen och växtodlingen

Timavgift
Timavgift

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENL. 14 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Prövning av ansökan om tillstånd till yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel i vattenskyddsområde enligt 6 kap 1 § i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel.

Timavgift
Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § förordning (2014:425)
om bekämpningsmedel

Timavgift

Information
Handläggning av information enligt 14 § Förordning (2016:1128)
om fluorerande växthusgaser.

Timavgift

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):
3

1. Förvaring av mer än 1 m dieselolja eller eldningsolja i
öppen cistern i mark.
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till
öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av
brandfarliga vätskor samt spillolja.
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisterner
rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde.

1
1
1
2

Tillsyn
Återkommande tillsyn av följande anläggningar:
Anläggningar som innehåller fluorerande västhusgaser och som
kräver information 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerande
växthusgaser.

1

Rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8.8 § i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor av
återkommande kontroll (gäller ej öppna cisterner ovan mark som
förvaras inomhus.)
a) 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, som
bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet.

1

b) 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, som inte
bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet.

1

c) Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen
cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen
rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 som bedömts som
betryggande enligt besiktningsprotokollet.

1

d) Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen
cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen
rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 som inte bedömts som
betryggande enligt besiktningsprotokollet.

Timavgift

e) Tillsyn av anläggningar enligt punkt a) och c) som ligger inom
vattenskyddsområde.

Timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

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

1

Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering:
- kompostering av latrin (§ 29)
- utsträckt hämtningsintervall (§ 30)
- befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall (§ 35)
- eget omhändertagande av annat avfall än hushållsavfall (§ 37)
- eget omhändertagande av slam (§ 38)

1
1
1
1

Anvisning av plats för nedgrävning av dött hästdjur

1

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) i annat fall än vad som
regleras av lokala föreskrifter för avfallshantering
Handläggning av anmälan enligt kommunens lokala föreskrifter om
avfallshantering:
- kompostering av matavfall (§ 27)
- uppehåll i hämtning (§ 34)
Tillsyn i övrigt
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall
med tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).
Avgift per materialslag
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

1

1
1

Timavgift

Timavgift

