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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS TAXOR
Inom Plan- och bygglagen, Miljöbalken,
Livsmedelslagen, Tobakslagen,

Bygg- och miljönämndens taxa inom Plan & bygg
Denna taxa trädde i kraft den 2013-04-01. KF 2013-03-04, 9 §
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens
ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att
Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, start- besked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för
nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller
ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser
har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Inledande bestämmelser
1§
Dessa bestämmelser reglerar bygg- och miljönämndens avgifter för kommunens verksamhet i
enlighet med 8-9 §§ 12 kap. samt 16 kap. 7 § plan- och bygglagen (2012:900).
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.
2 § Ändringar i taxan
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans
konstruktion, omfattning och faktorer.
3 § Beräkning av avgift
Avgifter beräknas enligt gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring. Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Faktor N i
Ockelbo kommun är 0,8.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner
bygg- och miljönämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller
minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt
ärende. Bygg- och miljönämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas
av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar bygg- och
miljönämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.
Timtaxan är på 800 kronor per hel timme handläggningstid.
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.
4 § Överklagande av avgift
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning
(kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Överklagande ska ha kommit in till
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på
kommunens anslagstavla.
Bygg- och miljönämndens beslut om debitering kan överklagas hos länsstyrelsen enligt 13
kap. 3 § plan- och bygglagen. Den som vill överklaga ska lämna in handlingarna till bygg- och
miljönämnden inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet.
5 § Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär, ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter
för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet
inte fullföljts inom föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald
avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen
ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.
6 § Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift
vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot
eventuell bygglovavgift

Taxebilaga 1.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
PLF
UF
BTA
OPA
BYA

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartfaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor
Bruttoarea
Öppenarea
Byggnadsarea

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter BTA + OPA.
Planavgift

beräknas efter BTA + OPA.

Mätningsavgift

beräknas efter BYA + OPA.

Kartavgift

beräknas efter markarean.

Nybyggnad

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd
byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.

Ombyggnad

Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS
21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som
inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m.
skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidersättning tas
kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning för
resa utgå om så erfordras.

Tabell 1. Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med
lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga
komplementbyggnader
0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1199

26

1 200-1 999

36

2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

88

8 000-9 999

100

10 000-14 999

125

15 000-24 999

170

25 000-49 999

235

50 000-100 000

400

Härutöver

+ 3/1000 m2

Mycket enkla byggnader < 50 m2*

2

*I separat ärende, t ex carport, tacktäckta uteplatser (som inte är
bygglovsbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade
uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas
den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera
byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

Tabell 2. Tidersättning
Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten. I timkostnaden ingår alla
normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler som inte kan
schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.
Timtaxan är på 800 kronor per hel timme handläggningstid, se § 3 i taxan.

Tabell 3. Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal

Kommentarer

KOM

Sakägare 1-5

40

Sakägare 6-9

60

Sakägare 10-

120

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

Kungörelse av beslut i
Post- och
Inrikestidning

+ faktisk annonskostnad

80
5

Tabell 4. Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Denna tabell används i de fall tabell 11 och 12 inte är tillämpliga att
använda.

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)

Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1

Administration inkl arkivering

7

Planprövning
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked

3

Byggnaden
Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet

7

Tomten
Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och
dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning (platsbesök)
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter.

7

Tabell 5. Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Denna tabell används i de fall tabell 11 och 12 inte är
tillämpliga att använda.

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)

Åtgärd
Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig

Handläggningsfaktor HF2
7

Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan

10

Startbesked och fastställande av kontrollplan
5
Startbesked (gäller även rivning)
3
Extra arbetsplatsbesök/per styck
5
Slutsamråd inkl slutbesked
6
Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked
3

Tabell 6. Justering av bygglovsavgifter

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF

Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

1,25 bygglovavgift

Tillägg för prövning av liten
avvikelse

1,2 bygglovavgift

Varsamhet

1,1 bygglovavgift

Tillbyggnad

Ingen justering

Ombyggnad

Ingen justering

Ändring

0,7 bygglovavgift (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

0,5 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

0,5 bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

0,8 bygglovavgift

Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex.
lagerhall) ≥ 600 m2

0,3 bygglovavgift

Tabell 7. Avgift för besked

Typ av besked

Avgift
100 mPBB x N

Förhandsbesked
-utanför planlagt
område
Ingripandebesked

Tidersättning

Planbesked (se
nedan)

Tidersättning eller enligt ärendekategorierna
nedan

Villkorsbesked

Tidersättning (dock minst 50 mPBB)

Strandskyddsdispens

150 x mPBB x N

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.

Planbesked - Ärendekategorier
Enkel åtgärd
150 mPBB eller tidsersättning
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga
projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med
enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd
250 mPBB eller tidersättning
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor
åtgärd.

Stor åtgärd
350 mPBB eller tidersättning

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än
5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av
ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Tabell 8. Detaljplaner och områdesbestämmelser

Taxa för nya detaljplaner och områdesbestämmelser
Den som beställer en ny eller ändring av detaljplan eller
områdesbestämmelse ska betala planavgift. Kostnaden för upprättande
av detaljplan regleras i ett planavtal och varierar beroende på planens
omfattning och placering.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor
och parternas åtagande i övrigt.
Avgiften ska motsvara bygg- och miljönämndens självkostnader för den
nya detaljplanen eller områdesbestämmelsen. Bygg- och miljönämndens
självkostnader utgörs dels av kostnader för egen personal i enlighet med
gällande timtaxa enligt tabell 2, dels av utgifter för t.ex. anlitade
konsulter.
I den mån ett program erfordras för att upprätta eller ändra en eller flera
detaljplaner ska bygg- och miljönämndens kostnader för detta ingå i de
kostnader som planbeställaren ska betala.
Avgift tas ut enligt följande princip: vid antagande 50 % och vid lagakraft
50 %.

Taxa för gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planavgiften för detaljplan ska betalas av den som söker och beviljas
bygglov. Planavgiften beräknas utifrån den byggrätt som medges i
detaljplanen och för vilken bygglov beviljats, se tabell 8.
Planavgift för enskilt ägda en- och tvåbostadshus beräknas enligt tabell
9. Medger den nya detaljplanen att nya småhusfastigheter kan avstyckas
beräknas planavgiften per avstyckningsbar ny fastighet.
I planer som en beställare helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras plan- avgiften i
motsvarande grad.
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas
enligt tabell 1.
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA
tillämpas planfaktor som för nybyggnad.

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA
Avgiftsbefrielse
Planavgift tas inte ut för
- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²
- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats enligt 9 kap 31 § PBL
(Åtgärder som avviker mot plan) eller vid tidsbegränsat bygglov enligt 9
kap. 33 § PBL.

Planavgift
Avgift = mPBB x OF x PFx N
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per
1000 m². (Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)

Områdesbestämmelser
Detaljplan inkl program
Fastighetsrättsliga åtgärder
i detaljplan

Planfaktor (PF)

PF

Nybyggnad

Tillbyggnad

80

50

100

80

60

30

Planavgift för en- och tvåbostadshus
Avgift = mPBB x PF x N
Objekt
Enbostadshus (oberoende av area)

PF

PF

Nybyggnad

Tillbyggnad /Ändring

500

300

Tabell 9. Beslut om ny kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N

Åtgärd
Ny sakkunnig

HF
25

Tabell 10. Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).

Åtgärd
Medgivande eller förbud att använda
hiss

Tidersättning
Antal timmar (minst 1 tim)

Tabell 11. Nybyggnad – Bygglovavgift

Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse
och kommunicering.
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som
byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked.
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller
fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat
planavtal.
HF är framräknat enligt tabell 4 och 5.
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla
byggnader).
Bygglovavgift (inklusive startbesked) = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N

Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader
Mycket enkla byggnader < 49 m2*

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

88

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400
0,3x OF
(intervall
enl. ovan)

24

28

24

28

Stor, enkel byggnad (oisolerad –
lagerhall)
≥ 600 m2
Vindsinredning
≤ 199 m2

8

17

28

Komplementbyggnad
Bygglovavgift (inklusive startbesked)= mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N

Objekt

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

<50 m2

2

17

13

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

>50 m2

4

17

15

2

14

15

Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus*

*I mindre ärenden enligt ovan ska 0,5 bygglovsavgift tas ut.

Tabell 12. Tillbyggnad
Bygglovavgift (inklusive startbesked) = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N

Huvudbyggnad

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Tillkommande yta BTA

≤ 15 m2

3

14

10

Tillkommande yta BTA

16-49 m2

4

17

15

Tillkommande yta BTA

50-129 m2

6

17

28

Tillkommande yta BTA

130-199 m2

8

17

28

Tillkommande yta BTA

200-299 m2

10

17

28

Tillkommande yta BTA

300-499 m2

14

17

28

OF

HF1

HF2

2

14

13

Ytterligare intervall se
tabell 11

Tillbyggnad/Komplement
byggnad
Typ: garage, carport, förråd

Oavsett storlek
men ≤ 50 % av
ursprunglig
byggnads BTA

Tillbyggnad fritidshus

≤ 50 m2

4

14

13

Tillbyggnad växthus,
lusthus m.m. oisolerat

> 15 m2

2

14

13

Burspråk

3

14

13

Takkupa

3

14

15

Tabell 13. Enkla byggnader
Bygglovavgift (inklusive startbesked)= mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Typ

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fritidshus

40-80 m2

4

21

28

Kolonistuga

< 40 m2

2

14

15

Oavsett storlek

4

14

13

> 15 m2 men
≤ 50 m2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Nätstation/pumpstation
Växthus, lusthus och likn.
oisolerat

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är
dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, varför
avgiften är lika som för permanenthus.

Tabell 14. Övriga åtgärder

Yta BTA

HF

Balkong 1-5 st

65

Balkong >5 st

130

Inglasning av balkong 1-5 st

65

Inglasning av balkong >5 st

130

Inglasning av uteplats/ uterum

Oavsett storlek

65

Skärmtak

15-30 m2

50

Skärmtak

≥ 31 m2

100

Bygglovavgift (inklusive startbesked)= mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N

Övrigt – utan konstr.

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fasadändring, mindre

2

11

10

Fasadändring, större

4

11

10

Bostadshiss – handikapp
enbostadshus1

2

17

13

Hiss/ramp*

4

17

15

Mur och eller plank vid enbostadshus

4

10

13

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet –
oavsett material

6

14

15

Solfångare – ej på en- och
tvåbostadshus

2

14

13

Frivilligt bygglov

1

Endast HF2 vid invändig installation

Avgift enl.
normalt bygglov

Tabell 15. Anmälan2 (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
HF2
Eldstad/st

25

Grundförstärkning enbostadshus

90

Grundförstärkning

200

Ventilationsanläggning enbostadshus

50

Ventilationsanläggning övriga

140

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
mindre

30

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
större

140

Stambyte

90

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Rivning utanför planlagt område

25

Tabell 16. Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning
< 250 m2 BTA
2

HF
100

250-999 m BTA

200

>1000 m2 BTA

400

2

Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.

Tabell 17. Bygglov för skyltar och ljusanordningar3
Prövning skall ske som för byggnader
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = HF x mPBB x N
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd

HF om liten
påverkan på stadseller landskapsbilden

Vepa

≤ 20 m2

Stor vepa

≥ 20 m2

Skyltprogramgranskning

≥ 20 m2

HF om stor
påverkan på stadseller landskapsbilden

40
100

100

200

Prövning mot
skyltprogram

20

20

Därutöver per skylt

10

10

45

105

23

53

Prövning utan
gällande
skyltprogram

Placering,
Utformning,
Miljö- och
omgivningspåverkan

Därutöver per skylt
Skylt, skyltpelare,
stadspelare
Skylt, skyltpelare,
stadspelare,

≤ 10 m2

60

≥ 10 m2

-

150

Ny/ny front

-

100

Ljusramp

3

Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.

Ljusramp

utöver den
första

Ljusanordning vid
idrottsplats eller
likn.

> 5 st

Förbesiktning

Per gång

Remiss

20

-

100

Trafikverket
m.fl.

10

20

15

15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller
ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.

Tabell 18. Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Åtgärd
Marklov såväl schakt som
fyllning

Tidersättning
Antal timmar (minst 25 mPBB)

Tabell 19. Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N, alternativt tidsersättning.
HF 1
Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HF 2

alt
tidsersättning

Tidersättning

250

Antal timmar (minst 1)

550

Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

ett torn

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

fler än ett

Vindkraftverk

ett verk

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

upp till 4 st

1 200

Antal timmar (minst 1)

2 500

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftpark (>5 verk)

Tabell 20. Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x OF x N

Objekt
Anläggningens yta
Anläggningens yta
Anläggningens yta
Mindre anläggningar, t ex
parkeringsplats
Upplag/ materialgård
Tunnel/ bergrum

Beskrivning

OF

HF1

HF2

2 000-4 999 m2

6

24

28

5 000-10 000 m2

8

24

28

≥ 10 000 m2

10

24

28

Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift,
Skjutbana

Anläggning i vatten
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Brygga, såväl ponton som
fast anlagd

För fler än 10-12 båtar
(annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

För fler än 10-12 båtar,
< 5 000 m2

40

24

28

Marina 5 000-10 000 m2,
fler bryggor

För fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn.

80

24

28

Per brygga

5

24

28

Utökning med pontonbrygga

Tabell 21. Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N

Ärendetyp
Anstånd

Avgift

HF

Ingen avgift

Avslag såväl bygglov, marklov rivningslov Full avgift HF1, alt.
tidsersättning
som förhandsbesked
20

Avvisa
Återkallad ansökan (avskrivet ärende)

Tidsersättning, se
tabell 2

Tabell 22. Brandfarliga och explosiva varor m.m.
Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor, (i de fall byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn, tillståndsgivning
etc. enligt lagen). Avgiften innefattar kommunens totala insats för
tillståndsgivningen. I avgiften ingår även platsbesök.
Avgift = HF x mPBB x N
Anläggning som förvarar kemisk
produkt

Beskrivning

HF

Anläggning för förvaring och
försäljning ur cisterner

1 st

150

Anläggning för förvaring och
försäljning ur cisterner

2 till 4 st

240
150

Restaurang med gasol
ej laboratorie/industri

Skola

150

Bensinstationer
Bensinstation automat

240

Bensinstation m butik

300

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE

innehavsskifte brandfarlig vara

20

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE

vid innehavsskifte; explosiv
vara inkl. godkännande av
föreståndare

40

Förvaring; Explosiva varor samt
godkännande av föreståndare
Mindre komplettering till
gällande tillstånd
Mindre lackeringsanläggning

150
20
150

Avslag utan utredning

20

Avslag med utredning

150

Administrativa åtgärder

Tidersättning
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan
t.ex. cisterner ovan mark> 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt
transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.

20

Tabell 23. Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt.
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF eller tidersättning

NKF Enkel
nybyggnadskarta

Kartan innehåller
fastighetsgränser, höjder,
befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta

150

110

Övriga byggnader;
sammanbyggda enbostadshus,
flerfamiljshus samt alla övriga
byggnader och anläggningar.
Tomtyta mindre eller lika med 1
999 m2.

150

110

2 000-4 999 m2

250

150

5 000-9 999 m2

350

200

10 000-15 000 m2

450

250

Tomtyta större än 15 000 m2

Skälighetsbedö
mning/nedlagd
tid

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

Tidersättning

Tidersättning

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av
nybyggnadskarta

40

40

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidersättning

Tidersättning

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför

Tidersättning

Tidersättning

primärkarteområdet
Alla övriga åtgärder

Tidersättning

Tidersättning

Enkel nybyggnadskarta
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och
befintliga byggnader
Åtgärd

KF eller
tidersättning

Analog karta

15

Digital karta

15+15

Digital karta för större områden än normaltomt

Tidersättning

Tabell 24. Avgift för utstakning
Uppdrag ges till Gävle kommun och debiteras i enlighet med deras taxa.

Tabell 25. Lägeskontroll
Uppdrag ges till Gävle kommun och debiteras i enlighet med deras taxa.

Tabell 26. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information
Avgift per HA = mPBB(42,8 kr) x KF x N(1)
(Moms 6 % tillkommer)
Kommunens kartproduktion finansieras av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas
normalt avtal som löper över flera år.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja
materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör
normalt begränsas i tiden och till visst givet ändamål.
Nedanstående taxa tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala
kartmaterialet vid försäljning av enstaka kartor. Vid samtidig beställning
av kartor eller andra tjänster som överstiger 20.000 kronor kan särskild
överenskommelse träffas om avgiften.

Primärkarta
Innehåll i kartan

Informationsandel
i%

KF

Pris per
HA

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

6

260 kr

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

6

260 kr

Vägar, järnvägar, adresser

20

4

165 kr

Höjdinformation

20

4

165 kr

All information

100

20

850 kr

Övriga digitala kartprodukter

KF

Pris per HA

Översiktlig karta

1

43 kr

Stadskarta

1

43 kr

KF

Stadsmodell 3D
Byggnader med takkonstruktion

4

Byggnadskuber

3

Terrängmodell, ytor

3

KF

Karta / ortofoto / flygbild på papper
Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)
0-150

8

150 <

4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.
Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.

Snedbild / fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell
tidersättning och materialkostnad.

Digital adressinformation
Adresspunkt inkl koordinat

Tabell 27. Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Timtid debiteras.

KF
0,0125

Bygg- och miljönämndens taxa inom miljöbalkens område m.m.
Denna taxa trädde i kraft 2013-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
Ändringar i Bygg- och miljönämndens taxa för Miljöbalkens område, Taxebilaga 1 och 2,
infördes efter beslut i KF 2013-05-06, 24 §.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ockelbo kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom följande områden: natur- och kulturvård, skydd av områden,
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer,
samt avfall och producentansvar.
Avgifter enligt denna taxa erläggs även för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
tobakslagen (1993:581) samt övrig verksamhet av servicekaraktär som utförs på uppdrag.
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.
2 § Avgift enligt denna taxa 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 verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas
av bygg- och miljönämnden.
5 § 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
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Avgiftsuttag sker
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 745 kronor per hel timme handläggningstid.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid 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. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra 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.
8 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är augusti 2012.
Avgifter för prövning
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form
av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som
återkallats innan handläggningen har påbörjats.
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
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. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift
betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan
av de belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet
med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen
har påbörjats.
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet
som anges i taxebilaga 2 ska en årlig tillsynsavgift betalas, som baseras på den tillsynstid som
bygg- och miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms
genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att
tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära
händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras
med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser,
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.
21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har
meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten
har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller
för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för
avhjälpande eller kostnader.
Nedsättning av avgift
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Ockelbo kommun. Betalning skall ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Betalas inte avgiften inom föreskriven
tid utgår dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen.

Verkställighetsfrågor m.m.
25 § 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.
26 § 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 om avgift
ska gälla omedelbart även om det överklagas.
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.

____________

Taxebilaga 1 – Miljöbalken
Skydd av naturen (Skydd av områden, 7 kap. miljöbalken)

Avgift

Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

se bygglovstaxa

Prövning av industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall
enligt 16 § föreskrifter för skyddsområde för vattentäkt i Ockelbo kommun (21FS 1985:2)

timavgift

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

timavgift

Tillsyn
Tillsyn av naturvård

timavgift

Miljöfarlig verksamhet
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

5 x timavgift

2 Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

6 x timavgift

3 Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit

6 x timavgift

4 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning om anslutning kan ske utan
ytterligare åtgärder på avloppsanordningen

timavgift

5 Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning om anslutning inte kan ske utan
ytterligare åtgärder på avloppsanordningen.

5 x timavgift

6 Inrättande av/anslutning till flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2, 3, 4 eller 5 ovan 8 x timavgift
eller enligt anmälan punkterna 1 och 2, vid samma tillfälle
7 Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter (2-5 6 x timavgift för
enfamiljshus)
hus 1 + 1 x
timavgift per
tillkommande hus
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.

3 x timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan av verksamhet som har beteckningen C enligt bilaga till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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

timavgift

4 x timavgift
4 x timavgift

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till förordning (1998:899) om
fast avgift enligt
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 taxebilaga 2
eller 21 §§ samt U-objekt med fast avgift
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap 10 §
miljöbalken

fast avgift enligt
taxebilaga 2 i
övrigt timavgift

Regelbunden återkommande tillsyn av följande miljöfarliga verksamheter (U-objekt):
Statlig väghållning inom Ockelbo kommun
Järnvägsnätet inom Ockelbo kommun

12 x timavgift
12 x timavgift

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet

timavgift

Miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader, anläggningar och allvarliga
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

timavgift

Vattenverksamhet
Tillsyn av vattenverksamhet

timavgift

Handläggning i samband med prövning i Mark- och miljödomstolen

timavgift

Övriga verksamheter - hälsoskydd
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 och hälsoskydd

1 Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3 Orm
Prövning av ansökan om spridning av naturlig 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 x timavgift
1 x timavgift
1 x timavgift
timavgift

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
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
om att driva eller arrangera
1. Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
2. Campinganläggningar, badanläggningar, och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt
allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor
3. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller
andraliknande skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård,
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner
Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur
4. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
5. Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 400 elever
- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
- Skola med högst 100 elever
- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter
6. Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande
7. Idrottsanläggningar och strandbad

timavgift

4 x timavgift
4 x timavgift

4 x timavgift
2 x timavgift
12 x timavgift
8 x timavgift
4 x timavgift
3 x timavgift
3 x timavgift

ingen kostnad

Tillsyn i övrigt
Tillsyn av byggnader, lokaler, och anläggningar enligt 9 kap miljöbalken
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

timavgift
timavgift

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av timavgift
kemiska bekämpningsmedel

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

timavgift

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

timavgift

Handläggning av anmälan enligt 28 § köldmediakungörelsen
av anläggning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC

1 x timavgift

Information
Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:4) om skydd mot 1 x timavgift
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1:1 §
eller 1:2 § samt 1:3 §. Detta gäller inte anordning enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus.

Tillsyn
Regelbunden återkommande tillsyn av följande anläggningar
1. Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och
som kräver anmälan enligt 28 § köldmediakungörelsen
2. Oljecisterner som omfattas av rapporteringsskyldighet av återkommande kontroll till
tillsynsmyndigheten enligt 8.8 § (Gäller ej öppna cisterner ovan mark som förvaras
inomhus.)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer

1 x timavgift
1 x timavgift
/tillfälle

timavgift

Avfall och producentansvar
Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten timavgift
eller på annat sätt enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken. (Se bland annat
Gästrike Återvinnares renhållningsordning för Ockelbo kommun m.fl.)
Prövning av tömnings/hämtningsintervall avseende slam från enskilda avloppsanläggningar, fett 1 x timavgift
från fettavskiljare, avfall från oljeavskiljare, slamavskiljare och rännor i anslutning till tvätthall
eller annat liknande utrymme. (§§ 50, 51 och 58 i Gästrike Återvinnares renhållningsordning
för Ockelbo kommun m.fl.)

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering,
nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av avfall på fastigheten enligt 38 §
Avfallsförordningen (2001:1063).

timavgift

Tillsyn i övrigt
Tillsyn av avfallshantering eller producentansvar

timavgift

Taxebilaga 2 – Miljöbalken m.m.
Objektsfaktorer för miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds eller anmälningsplikt
gäller enligt 5 § eller 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
för U-objekt med fast avgift.
SNI-kod avser sifferkod enligt svensk Näringsgrensindelning för respektive verksamhet.
Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
JORDBRUK M.M.
Djurhållning, m.m.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller
minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp
till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter,
dock ej inhägnad.

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå

1.11

B

6 x timavgift

1.20

C

3 x timavgift

U

1 x timavgift

100 – 200 de
200 – 400 de
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp
till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor
räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin
räknas även obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas
som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp
till en veckas ålder,
13. femton strusfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.
För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en
årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall
väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än
30 djurenheter men högst 100 djurenheter. Med djurenhet menas detsamma
som i punkten ovan med SNI-kod 1.20.

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än
10 djurenheter men högst 30 djurenheter. Med djurenhet menas detsamma
som i punkten ovan med SNI-kod 1.20.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
1.30
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är
1. 2 000- 5 000 kvadratmeter
2. större än 5 000 kvadratmeter

FISKODLING M.M.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per
kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA,
GAS KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANDRA
JORDARTER
Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om
verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat mererial efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg om verksamheten
inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg om verksamheten
inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg om verksamheten
inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd.

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
U
0,5 x timavgift

C

timavgift

U
2 x timavgift
4 x timavgift

5.10

B

6 x timavgift

5.20

C

4 x timavgift

10.10

B

6 x timavgift

10.11

B

20 x timavgift

10.20-1

B

40 x timavgift

10.20-2

B

35 x timavgift

10.20-3

B

30 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg om verksamheten
inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg om verksamheten
inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd.

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå

10.20-4

B

25 x timavgift

10.20-5

B

20 x timavgift

10.20-6

B

20 x timavgift

10.20-7

B

15 x timavgift

10.20-8

B

15 x timavgift

10.20-9

B

12 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av naturgrus eller andra
10.20-10
jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt 10.30
uttagen mängd).

B

10 x timavgift

C

10 x timavgift

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). Anmälningsplikt
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdes-bestämmelser,
eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,
om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20.

10.40

C

timavgift

10.50

C

8 x timavgift
/uppställning

10.60

C

8 x timavgift

13.70

C

timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
Animaliska råvaror
Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per 15.10
kalenderår.
12 500-50 000 ton
Mer än 50 000 ton
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller
15.20.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton
produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast
frysning.
Charkuteri och styckning
Slaktbiprodukter eller animaliskt avfall
Fiskberedning
Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt
ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.40 eller
15.80.

B

15.20

B

35 x timavgift
75 x timavgift
20 x timavgift

15.30

C

8 x timavgift

15.40

B

15.41

B

20 x timavgift
80 x timavgift
70 x timavgift
80

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
15.50
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
400 - 10 000 ton chark eller styck
10 000 -18 500 ton chark eller styck
400 - 10 000 ton andra livsmedel
10 000 – 18 500 ton andra livsmedel
Slaktbiprodukter eller animaliskt avfall
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta
produkter per kalenderår.
50 – 500 ton
500 – 18 500 ton
Vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 300 ton produkter per
dygn som kvartalsmedelvärde
Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.
Mjölk, oljor och fetter m.m.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass)
för en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass)
för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
C

10 x timavgift
20 x timavgift
10 x timavgift
20 x timavgift
35 x timavgift
15.80

C

6 x timavgift
10 x timavgift
15.90

B

55 x timavgift

15.100

C

12 x timavgift

15.170

B

40 x timavgift

15.180

C

500 – 20 000 ton
20 000 – 50 000 ton
Mer än 50 000 ton
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton 15.210
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15:90 eller
15.170.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per 15.220
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170
eller 12.210.
Annan livsmedelstillverkning
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per
15.290
kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna
i 15.10 – 15.280 och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Andra livsmedel
Slakteriprodukter
Anläggning för framställning av
15.300
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna
i 15.10-15.290 och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 90.10 eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna
i 15.10-15.290 och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

B

10 x timavgift
30 x timavgift
50 x timavgift
35 x timavgift

C

6 x timavgift

B

C

55 x timavgift
80 x timavgift
20 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller
15.310
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10 – 15.300.

TRÄVAROR
Anläggning för yrkesmässig behandling av trä med träskyddsmedel genom
tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Högst 500 kubikmeter
500-10 000 kubikmeter
Mer än 10 000 kubikmeter
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000
kubikmeter per kalenderår
70 000 – 200 000 kubikmeter
Mer än 200 000 kubikmeter
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
20.20.
6 000 – 30 000 kubikmeter
30 000 – 70 000 kubikmeter
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller
bränsleprodukt baserad på skogs- eller jordbruksprodukt i form av:
1. träull, trämjöl, flis, spån, eller liknande baserad på mer än 1000
kubikmeter fast mått eller 3000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.

20.10

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
C
6 x timavgift

C

15 x timavgift
25 x timavgift
45 x timavgift
20.20

B

35 x timavgift
50 x timavgift
20.30

C

16 x timavgift
25 x timavgift
20.40

C

1 000-10 000 kubikmeter fast mått råvara, eller 3 000-20 000 kubikmeter
löst mått råvara
10 000-100 000 kubikmeter fastmått råvara, eller -20 000-150 000
kubikmeter löst mått råvara
Mer än 100 000 kubikmeter fast mått råvara, eller mer än 150 000
kubikmeter löst mått råvara

8 x timavgift

Produktion av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara

10 x timavgift

1Anläggning för lagring av
20.70
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 20.90.
Anläggning för lagring av
20.80
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub), om
lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub), om
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte ät tillståndspliktig
enligt 20.70, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om
lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
500 – 10 000 kubikmeter fub på land med begjutning av vatten

15 x timavgift
20 x timavgift

B

15 x timavgift

C

10 x timavgift

10 000 – 20 000 kubikmeter fub med begjutning av vatten
500 – 5 000 kubikmeter fub i vatten
5 000 – 10 000 kubikmeter fub i vatten
Mer än 2 000 kubikmeter fub på land utan begjutning av vatten
Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
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 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.

SNI-kod

20.90

22.10

C

25 x timavgift

22.20
22.30

C
B

4 x timavgift
20 x timavgift

22.40

C

Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men
högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men
högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men
högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
Utan utsläpp av processvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per år.
Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men
högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men
högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi-varor, om
produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller
39.30.
1 – 50 ton
50 – 100 ton
100 – 500 ton
500 – 1 000 ton

15 x timavgift
10 x timavgift
15 x timavgift
6 x timavgift
Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
C
timavgift

25.11

C

12 x timavgift

C

8 x timavgift

U

4 x timavgift

C

6 x timavgift

U

4 x timavgift

U

2 x timavgift

C

8 x timavgift
12 x timavgift
20 x timavgift
30 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras
på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per
kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton
plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.
Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering
eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalanderering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

SNI-kod

25.20-1

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
B
25 x timavgift

25.20-2

B

30 x timavgift

25.20-3

B

20 x timavgift

25.30

C

4 x timavgift

25.40
25.50

B
C

20 x timavgift

1-20 ton
20-200 ton
Över 200 ton
Mer än 20 ton genom kalandrering beläggning
Tillverkningen omfattar kalandrering eller beläggning:
1-3 ton
3-5 ton
5-10 ton
10-20 ton
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
26.110
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Asfaltverk eller oljegrusverk
26.150
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.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är
26.160
tillståndspliktig enligt 90.100 eller 90.110.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton
per år.
(Stenhuggeri utanför stenbrott > 1 000 kvadratmeter eller > 800 ton per år)

4 x timavgift
8 x timavgift
16 x timavgift
35 x timavgift
4 x timavgift
6 x timavgift
8 x timavgift
16 x timavgift

C

10 x timavgift

C

10 x timavgift

C

10 x timavgift

U

10 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk
28.10
ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en
sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.
10 – 100 kubikmeter avloppsvatten
100 – 1 000 kubikmeter avloppsvatten
1 000 – 10 000 kubikmeter avloppsvatten
Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten
Utan utsläpp av stoft och avloppsvatten
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, 28.20
om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1
kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10
10 – 100 kubikmeter avloppsvatten per år
100 – 1 000 kubikmeter avloppsvatten
1 000 – 10 000 kubikmeter avloppsvatten
Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling, om verksamheten ger upp-hov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten
ger upphov till mer än 10 kubikmeter avlopps-vatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall
som sker med vakuummetod

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå

B

5 x timavgift
10 x timavgift
20 x timavgift
35 x timavgift
45 x timavgift
B

10 x timavgift
15 x timavgift
25 x timavgift
40 x timavgift
28.30

10-100 kubikmeter avloppsvatten
100-1 000 kubikmeter avloppsvatten
1 000-10 000 kubikmeter avloppsvatten
Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
28.40
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter 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 termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 2 28.50
ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.
Med uppsamling och filter:
2-100 ton
100-1 000 ton
1 000-10 000 ton
Mer än 10 000 ton
Utan uppsamling och filter:
2-100 ton
100-1 000 ton
1 000-10 000 ton
Mer än 10 000 ton

B

C

10 x timavgift
15 x timavgift
25 x timavgift
40 x timavgift
4 x timavgift

B

5 x timavgift
10 x timavgift
15 x timavgift
25 x timavgift
10 x timavgift
15 x timavgift
25 x timavgift
40 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, 28.60
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20.
Anläggning för
28.70
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10,
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter
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 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter 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 kilogram
men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår
till mer än 500 kilogram per kalenderår.
Anläggning som omfatts av en till två punkter
Anläggning som omfattas av mer än två punkter
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70.
METALLBEARBETNING M.M.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, proces soljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillstånds-pliktig enligt 34.30 eller 34.60.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för
vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, process-oljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten
inte är tillstånds-eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
34.10–34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket..

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
C
4 x timavgift

C

28.71

C

8 x timavgift
12 x timavgift
timavgift

34.70

B

50 x timavgift

34.80

C

1-5 kubikmeter tankvolym
5-10 kubikmeter tankvolym
10-20 kubikmeter tankvolym
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
39.30
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 innehål-ler 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 kilogram i fordonslackering,

8 x timavgift
12 x timavgift
25 x timavgift

C

10 x timavgift

6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram 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 eller animaliskt fett eller
raffinering 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.
Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
39.40
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas sådana organiska
lösningsmedel som omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som
bryter ner ozonskiktet el-ler av föreskrifter som meddelats med stöd av den
förordningen.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
39.50
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, 39.30 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.
Anläggning för lagring eller hantering av
39.60
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet
för lagring av mer än 50 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än
500 000 ton per kalenderår, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller för
hantering av mer än 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för lagring av
39.70
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet
att vid ett och samma tillfälle lagra mer
än 5 000 ton, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad som ”mycket giftig”, ”giftig”, ”starkt frätande” eller
”frätande”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri
och anläggningen har kapacitet för lag-ring av mer än 1 ton vid ett och
samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller
39.90
annat träbränsle per kalenderår.

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
B
55 x timavgift

C

10 x timavgift

B

20 x timavgift

C

12 x timavgift

C

6 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer
än 50 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer
än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40 eller
40.50.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle används än eldningsolja
eller bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja
eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reserv-aggregat vid
elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40,
40.50, 40.51 eller 40.70.

SNI-kod

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå

40.50

B

40 x timavgift

40.51

B

25 x timavgift

40.60

C

500 kilowatt - 5 MW om också annat bränsle används än eldningsolja eller
bränslegas

6 x timavgift

Om inget annat bränsle används än eldningolja eller bränslegas eller mer än
5 MW om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas

12 x timavgift

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid
elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.50 eller anmälningspliktig
enligt 40.70.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller flera vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre
än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller
verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 40.90.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står andra vindkraftverket påbörjades.tillsammans
med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att
verksamheten med det
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 40.90 eller 40.95.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50
meter,

40.90

B

12 x timavgift

40.95

B

10 x timavgift

40.100

C

8 x timavgift

40.10001

U

4 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
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 megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten
för en tillförd energimängd av mer än
3 000 megawattimmar.
MOTORFORDON OCH DRIVMEDEL
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 mindre än
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 kubikmeter 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.
Anläggning där mellan 1 000-5 000 kubikmeter flytande motorbränslen
eller 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle hanteras
Anläggning där mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränslen hanters
Anläggning där upp till och med 1000 kubikmeter flytande motorbränsle
hanteras
Fordonsverkstäder överstigande 500 kvadratmeter
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som ”mycket giftig”,
”giftig”, ”starkt frätande” eller ”frätande”.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 74.10.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer
eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar
mer än 2 000 personekvivalenter.
2 000-20 000 personekvivalenter
20 000-100 000 personekvivalenter
Mer än 100 000 personekvivalenter
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200
personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för 25-100
personekvivalenter
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för 100-200
personekvivalenter

SNI-kod

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå

40.110

C

16 x timavgift

40.120

C

4 x timavgift

50.10

C

8 x timavgift

U

4 x timavgift

50.20

C

3 x timavgift

U

8 x timavgift
2 x timavgift

U

4 x timavgift

74.10

B

15 x timavgift

74.20

C

12 x timavgift

90.10

B

90.20

C

40 x timavgift
60 x timavgift
80 x timavgift
16 x timavgift

U

4 x timavgift

U

8 x timavgift

SNI-kod
Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
AVFALL
Mellanlagring
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt
1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte an-läggning för lagring
av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan
det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till
1. mer än 50 ton oljeavfall,
2. mer än 300 ton blybatterier,
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 10 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till
1. mer än 15 men högst 25 ton oljeavfall,
2. mer än 75 men högst 150 ton blybatterier,
3. mer än 250 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 75 men högst 150 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 2,5 men högst 5 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå

90.30

B

12 x timavgift

90.40

C

4 x timavgift

90.50-1

B

35 x timavgift

90.50-2

B

25 x timavgift

90.50-3

B

20 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 men högst 15 ton oljeavfall,
2. mer än 30 men högst 75 ton blybatterier,
3. mer än 100 men högst 250 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 men högst 75 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta
motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår
till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring
av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år
innan det återvinns eller behandlas.
Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade
avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade
avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 90.70.
Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling
som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än
farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
10 000-50 000 ton
Mer än 50 000 ton
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna
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,
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 förorena
mark, vattenområde eller grund-vatten, och där föroreningsrisken inte
endast är ringa
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grund-vatten, och där föroreningsrisken är ringa.

SNI-kod

90.50-4

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
B
15 x timavgift

90.60

C

6 x timavgift

90.70

B

30 x timavgift

90.80

C

5 x timavgift

90.90

C

12 x timavgift

90.100

B

90.110

C

40 x timavgift
80 x timavgift
12 x timavgift

90.120

C

12 x timavgift

90.130

B

16 x timavgift

90.140

C

timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 SNI-kod
kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om
90.160
den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.
500-10 000 ton
10 000-50 000 ton
50 000-100 000 ton
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och träd-gårdsavfall 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

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
B

16 x timavgift
32 x timavgift
64 x timavgift
90.170

C

10-100 ton
100-500 ton
Mer än 50 ton park och trädgårdsavfall

4 x timavgift
8 x timavgift
timavgift

Förbränning
Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Animaliska biprodukter m.m.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-,
kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.
2 500-10 000 ton
Mer än 10 000 ton
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori
2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte
är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.
Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250.
Uppläggning
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och
där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa,
eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

90.230

C

90.240

B

4 x timavgift

90.250

C

32 x timavgift
60 x timavgift
12 x timavgift

90.260

C

12 x timavgift

90.270

B

16 x timavgift

90.280

C

timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt
9 kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Deponering
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.

SNI-kod

90.300

2 500-10 000 ton
10 000-20 000 ton
20 000-100 000 ton
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, 90.310
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om
90.330
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är
90.340
tillståndspliktig enligt 90.320 eller 90.330.
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av
uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.320 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av
uppgrävda massor.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
90.320–90.340, 90.350 eller 90.370.
Mindre än 500 ton
500-10 000 ton
10 000-20 000 ton
20 000-100 000 ton
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda
förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om
anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i
90.300–90.340.
Anläggning för avvattning av avfall eller farligt av-fall som uppkommer vid
platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är
högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om mängden
av-fall som behandlas är högst 2 000 ton
Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i
den verksamhet där anläggningen finns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt
90.375
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
Annan behandling än förbränning
Behandling genom förbränning

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå

B

B

20 x timavgift
32 x timavgift
56 x timavgift
16 x timavgift

B

32 x timavgift

B

32 x timavgift

90.350

A

120 x
timavgift

90.360

B

90.370

B

8 x timavgift
20 x timavgift
32 x timavgift
70 x timavgift
16 x timavgift

90.375

C

16 x timavgift

90.380

B

20 x timavgift

90.390

C

8 x timavgift

Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt
9 kap. 6§ miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast
årsavgift
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall
enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs
anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370, 90.375 eller
90.410.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall
enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–
90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller
90.420.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för
mer än 5 000 skott per kalenderår.
5 000-20 000 skott
20 000-100 000 skott
Mer än 100 000 skott
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon

SNI-kod

90.420

Pröv- Tillsynsavgift
nings kr/år
nivå
B
40 x timavgift

90.430

C

timavgift

92.10

B

6 x timavgift

92.20

C

92.30

C

timavgift
4 x timavgift
6 x timavgift
2 x timavgift

93.10-1

C

12 x timavgift

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från
93.1001
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn
93.1002

U

8 x timavgift

U

6 x timavgift

TVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 90.10.

Taxa Tobakslagen
Anmälan
Handläggning av anmälan om försäljning av tobak

1x
timavgift

Tillsyn
Tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror

timavgift

Lag (2007:1455) om handel med nikotinläkemedel
Taxa för anmälan och tillsyn av
nikotinläkemedel
Anmälan
Handläggning av anmälan enl 3 §

1x
timavgift

Tillsyn
Tillsyn över näringsidkare som säljer nikotinläkemedel

timavgift

Taxa Uppdragsverksamhet/övrig verksamhet
Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för
bygg- och miljönämndens tjänster av servicekaraktär
som utförs på uppdrag.
På nedanstående avgifter tillkommer gällande moms.

Avgifter
Mätningar och övriga uppdrag av servicekaraktär som ej utgör myndighetsutövning.
Eventuella kostnader för analyser och provtagningsmaterial tillkommer.

timavgift

Bygg- och miljönämndens taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
INLEDANDE BESTÄMMELSER
1§
Denna taxa gäller avgifter för Ockelbo kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt
EG:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804),
lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.
2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för
1.
prövning i ärenden om godkännande av anläggning
2.
registrering av anläggning
3.
årlig offentlig kontroll
4.
bemanningsavgift
5.
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 att beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen överklagats.
4§
Beslut

om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och
miljönämnden.

Timtaxa (timavgift)
5§

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 980 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en
anläggning 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. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv
timme per år tas ingen timavgift ut. 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 dubbel ordinarie timavgift.
6§
Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna
taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senast

månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober
året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är augusti månad 2012.

Avgift för prövning
7§
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
10 § i denna taxa, med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet
som godkännandet avser och den erfarenhetsklass som nämnden bestämmer.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
I de fall tidsåtgången vid godkännandeprövningen väsentligen överstiger den tid som
motsvaras av avgiften enligt första stycket, får en extra avgift tas ut som motsvarar den
ytterligare faktiska handläggningstid som nedlagts i ärendet. Den extra avgiften beräknas
enligt 14 § första stycket.
8§
För godkännande av en anläggning med anledning av att denna övergått till ny
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska
avgift betalas enligt 6 §.
9§
Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering
10 §
Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift motsvarande
en timmes kontrolltid enligt en timtaxa på 700 kr.

Årlig kontrollavgift och bemanningsavgift
11 §
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift
betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden fastställt 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, bestämning av kontrolltidstillägg samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten där
avgiften successivt ökar för varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande
vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den
årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår
av vägledningens tabeller.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med
timtaxan.
För slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar tillkommer enligt
18 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel en
bemanningsavgift som beräknas genom att bygg- och miljönämnden bestämmer antalet

bemanningstimmar som åtgår för kontrollen av animaliska biprodukter, specificerat
riskmaterial och salmonella- kontrollprogram. Denna tid multipliceras på samma sätt
som i föregående stycke.
12 §
För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift
betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden fastställt 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 Statens
jordbruksverks gällande vägledning Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrollavgifter om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.
Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av
vägledningens tabell.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timtaxan.
13 §
Om en tillämpning av 10 eller 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens
bedömning av anläggningens kontrollbehov.
14 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. För det kalenderår
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efter- skott och beräknas enligt
timtaxan i 5 § eller i förekommande fall enligt 15 §.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 6 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock
betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid,
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten vid anläggningen har upphört.
15 §
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för extra offentlig kontroll
16 §
Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid och restid enligt en
timtaxa på 700 kr 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.
Höjning eller nedsättning av avgift
17 §
Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden i ett enskilt ärende besluta att
avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterges.

Avgiftens erläggande m.m.
18 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ockelbo kommun genom dess byggoch miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
19 §
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.
20 §
Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter
överklagas bygg- och miljönämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen.

