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dnr MA 2020:355
Taxor för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen
m fl lagar inom miljö- och hälsoskydd
Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2021-12-03 KF §144
Taxorna gäller för myndighetsnämndens verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelstillsyn.
Timtaxa 2022
- 920 kr/timme (900:-/h 2021)

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m fl
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Högsby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om tobak och liknande produkter, handel med vissa receptfria
läkemedel, alkohollagen och förordningen om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen samt med anledning av EU:s förordningar inom följande områden: hälsoskydd, kemiska
produkter, avfall och producentansvar, miljöhänsyn i jordbruket miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m m.
Denna taxa gäller även för uppdragsverksamhet, där avgift tas ut av uppdragsgivare för myndighetsnämndens tjänster av servicekaraktär och uthyrning av instrument.
2 § Avgift enligt dessa taxor tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller dispens.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av anmälningspliktig verksamhet
eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.
3 § Avgift enligt dessa taxor tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att nämndbeslut enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4 § Timavgift tas i förekommande fall ut för varje påbörjad 30 minutersperiod handläggningstid.
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
beslut i ärendet.
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Avgifter för prövning
5 § Avgifter för prövning av ansökan om tillstånd eller dispens tas ut med belopp som anges i
taxebilagan. Taxorna uttrycks med hjälp av objektsfaktorer baserade på timtaxan.
Avgifter för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.
6 § Vid bestämmande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 4 §.
7 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
8 § Om ansökan avslås uttas ingen avgift.
9 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet är sökanden i förekommande
fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet.
10 § Utöver avgift för prövning kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i dessa taxor.
Avgifter med anledning av anmälan
11 § För handläggning av anmälan enligt miljöbalken tas avgift ut enligt taxebilagan.
12 § Vid bestämmande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 4 §.
13 § Avgift för handläggning av anmälan om verksamhet eller åtgärd ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan om miljöfarlig verksamhet med prövningsnivå C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader
för kungörelser i ärendet.
Avgift för tillsyn i övrigt
14 § Besöksavgift tas ut för tillsyn som en fast avgift eller som timavgift enligt vad som framgår
av taxebilagan.
15 § I besöksavgiften ingår en första inspektion, en uppföljande inspektion för att kontrollera efterlevnaden av meddelade råd och förelägganden samt övrig handläggning med anledning av besöken. Med övrig handläggning avses inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
andra myndigheter, rapportskrivning, resor och beslut i ärendet.
16 § Om flera besök än vad som ingår i besöksavgiften krävs tas timavgift ut.
17 § Vid bestämmande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 4 §.
18 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilagan ska full avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften med
tillägg av 25 % av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.
19 § För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl.19.00-07.00,
lördagar, söndagar eller helgdagar tas avgift ut med 1,5 x ordinarie avgift.
20 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärden som föranleder avgiften.
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Avgiftens erläggande m.m.
21 § Betalning av avgift enligt dessa taxor ska ske till Myndighetsnämnden i Högsby kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Nedsättning av avgift
22 § Om det finns särskilda skäl, får myndighetsnämnden, med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, sätta ned avgiften eller efterskänka den.
Ändringar i taxor
23 § Myndighetsnämnden får göra de ändringar i taxebilagan som är nödvändiga p.g.a. ändringar
i lagar, förordningar och kungörelser.
Överklagan
24 § Enligt 19 kap 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.
----------
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Bilaga 1
BILAGA TILL TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MYNDIGHETSNÄMNDENS OMRÅDE.
Timavgift uttas där så anges i denna bilaga med fastställd timavgift
Avgift för prövning och besöksavgifter för tillsyn som ej finns angiven i denna bilaga inom områdena hälsoskydd, kemiska produkter, avfall och producentansvar, miljöhänsyn i jordbruket, miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.

Timavgift

Kostnader för prövning, tillstånd och tillsyn tas ut med objektsfaktorer enligt nedan, baserat på
timavgift.

Enskilda avloppsanläggningar
Prövning av ansökan om tillstånd till avloppsanordning för WC för högst 1 hushåll,
Prövning av ansökan om tillstånd till avloppsanordning för WC för 2 - 5 hushåll eller för 5-24
Prövning av anmälan om ändring av befintlig godkänd avloppsanläggning
Prövning av ansökan om tillstånd till enskild avloppsanordning med sluten tank
Handläggning av anmälan om BDT- avloppsanläggning
Prövning av ansökan om tillstånd till avloppsanordning för WC för högst 1 hushåll där urinen separeras och återförs till jordbruksmark.
Prövning av ansökan om tillstånd till avloppsanordning för WC för 2-5 hushåll eller för 5-24 pe. där
urinen separeras och återförs till jordbruksmark.

5
8
2
3
3
0
0

Hälsoskyddsverksamheter
UTBILDNINGSVERKSAMHET OCH LIKNANDE
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever.
Grundskola, grundsärskola, specialskola
Förskola
Förskoleklass, öppen förskola
Familjedaghem
SAMLINGSLOKALER OCH LIKNANDE
Samlingslokaler
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
Fritidsgård och liknande
SKÖNHETSVÅRD OCH LIKNANDE
Solarium
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr & frisörer med stickande/skärande verktyg
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr & frisörer utan stickande/skärande verktyg
VÅRD OCH HÄLSA
Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende
Fotvård
Tatuering, akupunktur, eller piercing
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik, massör och liknande
Övriga alternativa behandlingar
IDROTT OCH LIKNANDE
Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

Prövningsnivå
C
C
C
C
C
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Objektsfaktor
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BOENDE
Bostäder med mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde
Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem,
kriminalvård
Camping/stuganläggning
Bed & breakfast
Övrigt tillfälligt boende
Handläggning av anmälan att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan

U
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Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Prövning av ansökan om tillstånd att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, giftorm eller annan farlig
orm, eller pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan.
Handläggning av anmälan att sprida flytgödsel, gödsel från svin, fjäderfä och mink, slam från
reningsverk eller annan orenlighet inom detaljplanelagt område.
Prövning av ansökan om tillstånd och undantag från lokala hälsoskyddsföreskrifterna i övrigt

1

2
1

Kemiska produkter
Handläggning av anmälan att sprida bekämpningsmedel på vägområden för att förhindra spridning
av invasiva främmande arter, på banvall, eller inom område större än 1000 m2 där allmänheten får
färdas fritt med undantag av åkermark
Prövning av ansökan om tillstånd att sprida bekämpningsmedel på tomtmark för flerfamiljshus, på
gårdar till förskolor och skolor, på lekplatser som allmänheten har tillträde till, i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planering- och anläggningsarbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor och på
ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.
Prövning av ansökan om tillstånd att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt
Handläggning av anmälan om att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten
Handläggning av anmälan om ny markförlagd cistern
Handläggning av årsrapport från anläggning som innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet
Besöksavgift för tillsyn av anläggning som innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet
Besöksavgift för tillsyn av detaljhandel med försäljning av kemiska produkter och/eller bekämpningsmedel.

2

4

4
1
2
1
1
3

Avfall och renhållning
33 § Handläggning av ansökan om gemensam avfallsbehållare
34 § Handläggning av ansökan om uppehåll i hämtning av sopor
36 § Handläggning av ansökan om uppehåll i hämtning av slam från enskild slamavskiljare.
37 § Handläggning av ansökan om eget omhändertagande av filtermassa från enskild avloppsanläggning.
38 § Handläggning av ansökan om dispens för hantering av urin och slam
39 § Handläggning av ansökan om dispens för hantering av urin och torr fekaliefraktion
40 § Handläggning av anmälan om eget omhändertagande av latrin
41 § Handläggning av ansökan om befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande.
42 § Handläggning av ansökan om total befrielse från kommunal renhållning
Handläggning av anmälan av kompostering enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
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Vattenskyddsområden
Prövning av tillstånd och undantag enligt skyddsföreskrifter för vattentäkt

Timavgift
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Skydd av områden enligt 7 kapitlet miljöbalken
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna där tomträttsavgränsning finns
Tillsyn som gäller skydd av områden

8
4
Timavgift

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) ang. animaliska biprodukter
Omhändertagande/nedgrävning av döda hästdjur

1

Miljöfarlig verksamhet
Handläggning av anmälan om miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med
prövningsnivå C i nedanstående lista

Motsvarande besöksavgiften (enligt nedan) för den typ av verksamhet som anmälan avser.
Handläggning av anmälan om ändring av verksamhet eller åtgärder med
Timavgift
prövningsnivå C om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Besöksavgift för miljöfarlig verksamhet enligt nedan:
JORDBRUK, DJURHÅLLNING M.M.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med:
mer än 200 djurenheter
mer än 100 djurenheter
- mer än 30 men högst 100 djurenheter
- minst 2 men högst 30 djurenheter
(Med en djurenhet avses definitionen av djurenhet enligt 2 kap 3 § Miljöprövningsförordningen 2013:251.)
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Areal för jordbruksändamål för produktion av spannmål, energigrödor
överstigande 100 ha
Växthus med en odlingsyta:
större än 5 000 m2
Större än 2000 m2 men höst 5000 m2
Odling av jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion som är :
större än 100 hektar
Större än 10 men högst 100 ha
MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA M.M.
Berg, naturgrus, torv och andra jordarter
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd)
Täkt för markinnehavarens husbehov av:
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 ha eller,
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen torv.
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter
1. Inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre period än
trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Objektsfaktor
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Verksamhetskod
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LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
Animaliska råvaror
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
- mer än 250 men högst 7 500 ton slaktvikt per år
- mer än 50 men högst 250 ton slaktvikt per år
Vegetabiliska råvaror
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer
än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15.90.

Verksamhetskod

Prövningsnivå

15.30

C
10
4

Verksamhetskod
15.140

- mer än 50 000 ton
- 1000-50 000 ton
- mer än 10 men högst 1000 ton
TRÄVAROR
Sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning,
hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter
per kalenderår men mindre än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

Verksamhetskod
20.30

- produktion av mer än 30.000 men högst 70.000 kubikmeter.
- produktion av mer än 6.000 men högst 30.000 kubikmeter per år.
- för en produktion av minst 1000 men högst 6 000 kubikmeter per år
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter,
i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kbm
fast mått eller 3 000 kbm löst mått råvara per kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserat på mer än 5 000 kbm råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.
- produktion av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kbm råvara
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kbm timmer fast mått under bark (m 3 fub), om lagringen
sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kbm timmer fast mått under bark (m 3 fub), om lagringen
sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt
20.70 eller
3. mer än 500 kbm timmer fast mått under bark (m 3 fub) i vatten, om
lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
- 10 000 – 20 000 kbm fub på land med begjutning av vatten
- 500 – 10 000 kbm fub på land med begjutning av vatten
- 5 000 – 10 000 kbm fub i vatten
- 500 – 5 000 kbm fub i vatten
- mer än 2 000 kbm fub på land utan begjutning av vatten
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt,
om åtgärden behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kbm timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med
begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kbm timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

Objektsfaktor

Prövningsnivå

Objektsfaktor

C
C
U
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Prövningsnivå
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ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Asfaltsverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltsverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller
plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kbm avloppsvatten per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30
Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kbm avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10 – 39.50.
3. betning med mer än 50 kg betpasta per kalenderår, om verksamheten
ger upphov till avloppsvatten.
4. blästring av mer än 500 kvm yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av
mer än 1 ton gods per kalenderår.
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kg men
högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår
till mer än 500 kg per kalenderår.
Anläggning som omfattas av en till två punkter
Anläggning som omfattas av mer än två punkter
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvm yta, om verksamheten inte
är anmälningspliktig enligt 28.70.
METALLBEARBETNING M.M.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor, i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kbm, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10
- 34.70 eller 35.20. med total tankvolym avses detsamma som i 34.70
andra stycket.

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Objektsfaktor
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Verksamhetskod
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FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som
”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid
inandning”, ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga”, eller ”kan ge fosterskador”,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kg i fordonslackering
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor
8. mer än 1 kg i kemtvätt
9. mer än 10 ton i läderbeläggning
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Förbrukning av mer än 500 kg men högst 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel eller förbrukning av mer än 500 kg men högst 5 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och
tidningsoffsetfärg) per kalenderår. gäller inte verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt andra punkter beträffande lösningsmedelsanvändning.

Verksamhetskod
39.30

Prövningsnivå
C

39.50

C
8
12

U

- mer än 500 kg men högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel per år
- mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel per år
- mer än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel per år.
- högst 500 kg organiska lösningsmedel per år
GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kW, om också annat bränsle används än eldningsolja eller
bränslegas, eller
2. mer än 10 MW, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller
bränslegas.
- mer än 5 MW men högst 20 MW om annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas
-500 kW – 5 MW om också annat bränsle används än eldningsolja eller
bränslegas
Vindkraft

Objektsfaktor
12

4
6
4
2
Verksamhetskod

Prövningsnivå

40.60

C

Objektsfaktor

10
6
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Verksamhet med
1. vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50
meter.
Värmepumpar och kylanläggningar m.m.
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi
från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen
eller tillförd effekt av mer än 10 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel
genom
vattentäkt.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för årlig tvättning av maximalt
1. 5 000 personbilar
2. 100 tåg eller flygplan
3. 500 tågvagnar eller lok
4. 1 000 andra motordrivna fordon
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kbm flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

40.100

5
15
5

U

2

40.110

C

6

Verksamhetskod
50.10

Prövningsnivå
C

Objektsfaktor
6

U

4

50.20

- mer än 5.000 kubikmeter hanteras per år
- mer än 1.000 men högst 5.000 kubikmeter hanteras per år
Anläggning där högst 1 000 kbm flytande motorbränslen hanteras för
försäljning.
Fordonsverkstäder vars yta uppgår till
- mer än 500 kvadratmeter
- högst 500 kvadratmeter
RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, men högst 2 000 personekvivalenter.
- mer än 200 men högst 2.000 pe
Avloppsanläggning som är dimensionerad för
- mer än 100 men högst 200 pe
- mer än 25 men högst 100 pe

C

C

U

8
4
2

U
4
2
Verksamhetskod
90.20

Prövningsnivå
C

Objektsfaktor

C

12

U
U

8
6
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AVFALL

Verksamhetskod

Lagring som en del av att samla in avfall
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke90.40
farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
1.
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i
andra fall. Förordning (2016:1188).
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den
totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra farligt
90.60
avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning
(2016:1188)
Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
Verksamhetskod
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante90.80
rade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår, men högst
10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna
90.110
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning,
90.120
demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar
som omfattas av bilskrotningsförordningen. (2007:186)
Användning för anläggningsändamål
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan föro90.141
rena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är
ringa.
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
90.171
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
större är större än 10 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160
Deponering
Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där sluttäckningen har
90.341
godkänt enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall,
fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma
förordning.
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortförskaffa avfall som består av
90.370
uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna
i 90.300 – 90.340.

Prövningsnivå

Objektsfaktor
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Objektsfaktor
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Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
Anläggning för att återvinna eller bortförskaffa annat avfall än farligt
avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1,2,6-10, 13-17, 22-37, 44, 45 och 49-52 §§.

90.391

C

10

90.430

C

6

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
M.M.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm.) för
mer än 5 000 skott per kalenderår.

Verksamhetskod
92.20

Prövningsnivå
C

Objektsfaktor
4

U

2

C

4

- Mer än 100 000 skott per kalenderår
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per år
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för
högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon

92.30

Avgiften storlek blir gällande timavgift x faktor

Taxa enligt förordningen om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen
Prövning
Tillsyn
Handläggning av anmälan om installation, enligt 14 §

faktor 1

Kontroll av inlämnad kontrollrapport, enligt 15 §

timavgift

Övrig tillsyn av anläggningar, enligt 15 §

timavgift

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddsförordningen

Tillsyn och prövning av solarier

Prövning

Tillsyn

faktor 3

faktor 1

Tillsyn av radonhalten i bostäder och allmänna lokaler

faktor 1

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter,
alkohollagen och lagen om försäljning av vissa läkemedel
Prövning

Tillsyn

Tillstånd för tobaksförsäljning

faktor 7

faktor 1

Anmälan, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter

faktor 1

faktor 1

__________________
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TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDELSOMRÅDET
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Högsby kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning
2. registrering av anläggning
3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som
meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av den tjänsteman som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldighet.
Timtaxa
5 § Timtaxan, kronor per timme kontrolltid, fastställs årligen av kommunfullmäktige. Avgiftsuttag sker i
förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid
i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift för prövning
6 § Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska betala
en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av
den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och den erfarenhetsklass
som myndighetsnämnden, utifrån den erfarenhet de har av anläggningens kontrollbehov, placerar den i.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
7 § För godkännande av en anläggning med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 6 §.
8 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.
Avgift för registrering
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden
Sidan 14 av 14

Årlig kontrollavgift
10 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid myndighetsnämnden fastställer för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn
till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.
11 § Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar inom samma byggnad eller område, ska företagaren betala full avgift för den anläggning/verksamhet vars kontrolltid är högst med tillägg av 75 procent av avgiften för övriga anläggningar.
12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och
med det kalenderår som följer efter det att anläggningen godkänts eller registrerats. Fast årlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har
upphört.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
13 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början.
Avgift för extra offentlig kontroll
14 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna
för provtagning och analys av prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna
om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller
får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.
Nedsättning av avgift
15 § Om det finns särskilda skäl får myndighetsnämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas
ned eller efterges.
Avgiftens erläggande m.m.
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Högsby kommun. Betalning ska ske inom tid som
anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
17 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att kommunal
nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
18 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.
__________________
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TAXOR FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET
Avgifter tas ut för:
Vattenprovtagning på uppdrag (ej badvatten, analyskostnad tillkommer)

Timkostnad

Avgifter enligt denna taxa ska erläggas av uppdragsgivare när denne tillställts myndighetsnämndens av
utfört arbete.
__________________

Ovanstående taxor träder i kraft den 2022-01-01. I ärenden som rör godkännanden och registreringar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
________________

