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1. Inledande bestämmelser

Föreskriftens omfattning 
1 §  
Miljö- och byggnämnden beslutar om avgifter enligt denna föreskrift för hand-
läggning av ärenden inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde. 

I denna föreskrift finns bestämmelser om avgifter för: 

1. plan- och byggärenden, kapitel. 2
2. livsmedelsärenden, kapitel 3
3. miljö- och hälsoskyddsärenden samt strålskyddsärenden, kapitel 4.

2 §  
Avgiften omfattar: 

1. granskning av handlingar
2. inspektioner, besiktningar och reskostnader
3. administrativa kostnader
4. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Timtaxa 
3 §  
Avgiften räknas fram genom att handläggningstiden multipliceras med gällande 
timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser. 

Avgiften beräknas efter den timtaxa som gäller när ärendet kommer in. 

Kungörelser 
4 §  
I ärenden där kungörelse eller annonsering krävs enligt lag eller annan författ-
ning bekostas de faktiska kostnaderna för detta av sökanden. 

Remisser 
5 §  
I ärenden där remisser behövs enligt lag eller annan författning bekostas fak-
tiska kostnader för detta av sökanden. 

Betalning av avgift 

6 §  
Avgiften ska betalas av sökanden, verksamhetsutövaren, fastighetsägaren eller 
motsvarande mot faktura när: 

1. miljö- och byggnämndens beslut delgvits
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2. nytt kalenderår inträtt
3. inspektion utförts
4. mätning eller provtagning utförts.

Betalning ska ske till Strömsunds kommun inom den tid som anges på fakturan. 

7 §  
Efter angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från 
förfallodagen tills att betalning sker. 

Nedsättning av avgift 
8 §  
Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden i enskilda fall, med 
hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov och övriga omständig-
heter, sätta ner eller efterskänka avgiften. 

Förändringar av taxan 
9 §  
Miljö- och byggnämnden beslutar när översyn av föreskriften ska ske. 

10 §  
Miljö- och byggnämnden ska inför varje kalenderår besluta att ändra timtaxan 
med den procentsats som motsvarar de 12 senaste månadernas förändring i 
Sveriges kommuner och regioners prisindex för kommunal verksamhet, PKV. 

11 §  
Miljö- och byggnämnden har rätt att göra sådana förändringar av föreskriften 
som är en direkt följd av lagändringar inom verksamhetsområdet. 

Lagrum för taxa 
12 §  
Kommunfullmäktige har fastställt miljö- och byggnämndens ansvarsområde ge-
nom beslut om delegation och reglemente. 

Generella bestämmelser för kommunens rätt att ta ut avgift regleras i 2 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725). 

Nämndens rätt att ta ut avgift följer av kommunfullmäktiges beslut att anta 
taxan samt de lagrum som anges i varje kapitel. 
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Överklagande av kommunens föreskrift
13 §  
Kommunfullmäktiges beslut om att anta föreskriften om miljö- och 
byggnämn-dens taxor får överklagas i den ordning som föreskrivs för 
laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. 

Verkställighet 
14 §  
Denna föreskrift ska tillämpas från och med att den antas och ska gälla för de 
ärenden som kommer in från och med detta datum. 
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2. Plan- och bygglagen
Denna föreskrift gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut 
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om inget annat anges. Avgif-
terna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsut-
övningen eller tjänsten.  

Timavgift: 858 kr/tim 

Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom bygg-
nadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap PBL. Där anges i 8 § att byggnads-
nämnden får ta ut avgifter för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
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 andra tids eller kost-

nadskrävande åtgärder Lag (2011:335)

Timkostnad vid handläggning av ej fastställda kriterier exempelvis planläggning 
är timtaxa + moms. 



Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av permanentbostäder, kontors och industrilokaler. 
Avgift 

1 tim+BYA*0,025 tim 

Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av enkla* byggnader 
Avgift 

1 tim+BYA*0,018 tim 

*Mindre komplementbyggnader, oisolerade förråd, fritidshus <80 m², garage, carport

Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av anläggningar mm 

Typ Antal Avgift 
Vindkraftverk    1-4 st 25 tim/verk 
Vindkraftverk    > 4 st 20 tim/verk 
Radio/telemast, torn + teknikbod 1 st 5 tim 
Nät/pumpstation 4 tim 
Anläggning* på land 3 tim + Yta*0,002 tim 
Mindre anläggning, p-plats, materialupplag mm. <200 m² 2½ tim 

*Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana.
Enkla anläggningar t ex motorbana och skjutbana, 50% reduktion av timavgiften.

Anläggning i vatten 

Typ Antal Yta Avgift 
Brygga, såväl ponton som fast anlagd 1-9 båtar Ej bygglovsplikt 
Småbåtshamn 10-12 båtar <5000 m² 30 tim 
Marina >12 båtar >5000 m² 60 tim 



Bygglovsavgift övrigt 
Antal Avgift 

Balkong eller inglasning av balkong 1-4 st Oavsett storlek 2 tim totalt 
Balkong eller inglasning av balkong >5 st Oavsett storlek 4 tim totalt 
Skärmtak     15-30 m² 2 tim 
Skärmtak     >30 m² 3 tim 
Mindre fasadändring (omfärgning, byte av taktäckning) 1 tim 
Större fasadändring (fönster, dörrar, takkupor, ändring av fasadmaterial)  2½ tim 
Murar/plank vid enbostadshus 1 tim 
Större murar/plank, bullerplank-stabilitet 4½ tim 
Växthus, lusthus och liknande, oisolerat ≤ 50 m2 1½ tim 
Solfångare större än 50 m² eller 50% av befintlig takyta 1½ tim 
Frivilligt bygglov Enl normalt bygglov 
Mindre* skylt inom planområde <0.2 m² Ej bygglovsplikt 
Skylt/vepa i samband med byggnationer (tillfällig). <15 m² Ej bygglovsplikt 
Skylt/vepa med liten omgivningspåverkan (ej belyst). 0.2-15 m² 2 tim 
Skylt/vepa med liten omgivningspåverkan (belyst). 0-15 m² 2½ tim 
Skylt/vepa med stor omgivningspåverkan (ej belyst). >15 m² 3½ tim 
Skylt/vepa med stor omgivningspåverkan (belyst). >15 m² 4 tim 
Marklov (schaktning eller fyllning >0.5 m) inkl. 
startbesked. 1½ tim 
Tält, oisolerade lagerhallar mm. 0-600 m² 2½ tim 
Tält, oisolerade lagerhallar mm. >600 m² 4 tim 
Bygglov för ändrad användning 1 tim+BYA*0,01tim 

*förutsatt att skylten sitter på en byggnad, på bottenplanet, ej skymmer viktiga detaljer,
tjocklek på max 10 cm samt ej är belyst. Avser en skylt.

Anmälan, tekniskt samråd mm 
Vindkraftverk BYA<100 m² BYA>100 m² 

Avgift Avgift Avgift 
Administration, inkl arkivering och 
registrering av kontrollansvarig ½ tim ½ tim ½ tim 
Startbesked, inkl tekniskt samråd och 
fastställande av kontrollplan 

18 tim/verk* 
12 tim/verk 

2½ tim 4 tim 

Startbesked vid enkla** byggnader eller rivning ½ tim 
Rivning med krav på rivningsplan (inom planlagt område). 1½ tim 3 tim 
Arbetsplatsbesök 1½ tim 1½ tim 1½ tim 
Slutsamråd inkl slutbesked Ingår 1½ tim 2½ tim 
Slutbesked, avslut eller 
interimistiskt slutbesked Ingår 1 tim 

Attefallshus, bostad <25m2 7 tim 
Attefallshus <25m2 4 tim 
Takkupa 2 tim 
Tillbyggnad bostadshus <15m2 5 tim 
*För ej lovpliktiga vindkraftverk



**Nybyggnad av komplementbyggnad > 25 m2 < 40 m² inom planlagt område (garage, carport, förråd). 
*** Inklusive tekniskt samråd, ett platsbesök och fastställande av kontrollplan 

Rivningslov (inom planlagt område). 
Avgift 
1 tim+BYA*0,01tim 

Underrättelse och expediering 
Avgift 

1-5 sakägare 1 tim 
6-9 sakägare 1½ tim 
>10 sakägare 2 tim 
Kungörelse Faktisk annonskostnad + 1 tim 
Kung. av beslut i post & inrikes tidningar Faktisk annonskostnad + ½tim 

Justering av bygglovsavgifter 
Avgift 

Lokaliseringsprövning utanför planlagt område 1.25 x lovavgift 
Prövning av liten avvikelse inom planlagt område 1.2 x lovavgift 
Tidsbegränsat byggnadslov 0.5 x lovavgift 
Tidsbegränsat byggnadslov förlängning 0.3 x lovavgift 
Tidsbegränsat byggnadslov säsong 0.5 x lovavgift 
Tidsbegränsat byggnadslov säsong förlängning 0.3 x lovavgift 
Liten ändring av sökt byggnadslov innan påbörjande 0.1 x lovavgift 
Förnyelse av lov = ny prövning 0.8 x lovavgift 

Planbesked, villkorsbesked, strandskyddsdispens 
Avgift 

10 tim 
15 tim 
18 tim 

3½ tim 
Timtid 

Planbesked enkel åtgärd* Lag (2011:335) 
Planbesked medelstor åtgärd **Lag (2011:335) 
Planbesked stor åtgärd *** Lag (2011:335) 
Strandskyddsdispens se 4 kap Miljöbalken och strålskyddslagen samt bilaga 2 
Förhandsbesked 
Ingripandebesked enl.11 kap. 7 §,  

* 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 ovan.
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.

** Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som 
inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd 

*** 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.



Plankostnadsavtal 
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i 
övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett 
exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för 
berörd byggrätt inom det område som ändrats. 

Anmälan* (ej bygglovspliktiga åtgärder). 
Avgift 

Nyinstallation av eldstad med tillhörande rökrör 2 tim 
Byte av eldstad eller rökrör 1 tim 
Nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilationssystem 2½ tim 
Mindre ändring av bärande konstruktion eller brandskyddet 2 tim 
Större ändring av bärande konstruktion eller brandskyddet 5 tim 
Stambyte flerbostadshus 4 tim 
Rivning utanför planlagt område 1½ tim 

* startbesked, kontrollplan och slutbesked ingår i avgift

Övriga ärenden 
Avgift 

Anstånd 
Avslag på såväl byggnadslov, marklov eller 
förhandsbesked 0.3 x debiterad taxa 
Återkallande av ansökan Handlagda moment debiteras 
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3. Livsmedelslagen samt lagen om foder och anima-
liska biprodukter

Inledande bestämmelser 
1 §  
Denna föreskrift gäller avgifter för Strömsunds kommuns kostnader för offent-
lig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsme-
delsområdet, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2021:176) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
som meddelats med stöd av denna lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel: 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den
punkt där det tappas ur kran till konsument, samt

2. snus och tuggtobak.

2 § 
Avgift enligt denna föreskrift tas ut för: 

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 §  
Avgift enligt denna föreskrift tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.   

Timavgift 
4 § 
Vid tillämpningen av denna föreskrift är timavgiften 1 114 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 föreskriften.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med exper-
ter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i öv-
rigt.  
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Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lör-
dagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsomma-
rafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

Avgift för registrering 
5 §  
Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 
6 § 
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedels-
lagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipli-
ceras med timavgiften enligt 3 kap. 4 §.  

7 § 
Om en tillämpning av 3 kap. 6 § skulle medföra att kontrolltiden för en anlägg-
ning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.  

8 § 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgif-
ten ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgif-
ten ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.  

För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i ef-
terskott och beräknas som timavgift enligt 3 kap. 4 § och i förekommande fall 
enligt 3 kap 11 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår.  

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderå-
ret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  
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9 § 
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsme-
delsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
10 § 
Livsmedelsföretagare ska betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 3 kap 4 § för offentlig kontroll. Offentlig kontroll är tillsyn som ursprungli-
gen inte var planerad men är nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll. I avgiften ingår tillsynstid för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av bristande efterlevnad eller för att verifi-
era att korrigerande åtgärder har vidtagits, och för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift  
11 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, till-
synsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnämnden i ett enskilt 
ärende besluta ändra avgiften.  

Avgift exportkontroll 
12 § 
Företagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 3 kap. 6 § betala avgift 
till miljö- och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfär-
dande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.   

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 3 kap. 4 §. 

Avgift importkontroll 
13 § 
Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 3 
kap. 6 §, betala avgift till miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkon-
troll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel 
som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen 
kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 3 kap. 4 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning 
och analys av prover. 
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Överklaganden 
14 § 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Bilagor till kapitel 3 
Bilaga 1 
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4. Miljöbalken och strålskyddslagen

Tillämpningsområde 
1 § 
Denna föreskrift gäller för uttag av avgifter rörande miljö- och byggnämndens 
verksamhet inom miljöbalken och EU-förordningar inom miljöbalkens tillämp-
ningsområde samt nämndens verksamhet inom strålskyddslagen. Bestämmel-
serna är beslutade med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt 10 kap. 
4 § strålskyddslagen (2018:396). 

2 § 

Avgiftsuttag sker: 

1. i förhållande till fastställd handläggningstid enligt bilaga 2 (avgift vid an-
sökningar om tillstånd, undantag och dispens samt anmälningsärenden)

2. i förhållande till bedömd årlig tillsynstid för anläggningen eller verksam-
heten enligt bilaga 3 (avgift för tillsyn)

3. i förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet
(timavgift)

4. enligt andra grunder som anges i föreskriften.

Undantag från avgift 
3 § 
Avgift enligt denna föreskrift tas inte ut för: 

1. klagomål som är obefogat och kan avgöras utan utredning
2. handläggning som föranleds av att nämndens beslut överklagats
3. upprättande av ansökan om utdömande av vite
4. handläggning av sanktioner eller anmälan om misstänkt brott.

Timkostnad 
4 § 
Miljö- och byggnämndens avgifter utgår från en kostnad om 974 kronor per 
timme för verksamhet inom miljöbalken och EU-förordningar inom miljöbal-
kens tillämpningsområde samt för nämndens verksamhet inom strålskyddsla-
gen. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00, eller lördagar, söndagar och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timkostnad i de fall timavgift ska tillämpas. 
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Handläggningstid
5 § 
Timtaxa tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid. Med handlägg-
ningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra 
myndig-heter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt av 
ärendet, före-dragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in den 
restid som vid ett och samma resetillfälle (total restid för tjänsteresan) 
överstiger två timmar. 

Avgift för tillsyn 
6 § 
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verk-
samhet eller vidta åtgärd som omfattas av avgift. 

Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 
10 kap. miljöbalken är ansvarig för utredning, efterbehandling eller andra 
åtgär-der. 

Årlig tillsynsavgift 
7 § 
För tillsyn över miljöfarliga verksamheter eller åtgärder med tillståndsplikt (i bi-
laga 3 benämnt med prövningsnivå B) enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) ska en årlig avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 3. För 
verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om 
produktionsvolym eller lik-nande. 

8 § 
För tillsyn över verksamheter eller åtgärder med anmälningsplikt (i bilaga 3 be-
nämnt med prövningsnivå C) enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska 
en årlig avgift betalas enligt bilaga 3. 

Verksamheter med fast årlig tillsynsavgift där anmälningsplikt råder enligt för-
ordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (i bilaga 3 be-
nämnt med prövningsnivå H) finns angivet i bilaga 3. 

9 § 
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med 
fastställd timkostnad, enligt 4 kap. 4 §. Om en fabrik, anläggning eller annan in-
rättning omfattar flera verksamheter enligt bilaga 3 ska full avgift betalas för 
den verksamhet som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av 
summan som anges för de övriga verksamheterna. 
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10 § 
Årlig tillsynsavgift (förskottsbetalning) omfattar kalenderår och ska betalas av 
den som bedriver verksamheten den 1 januari. Avgiften ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksam-
het meddelats eller anmälan skett. I de fall tillstånd eller anmälan inte krävts 
ska avgiften betalas från och med det kalenderår som följer efter det att verk-
samheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut ge-
nom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timkostnaden, enligt 4 kap. 4 §. 

11 § 
Nämnden har rätt att besluta om tillägg i varje enskilt fall för industriutsläpps-
verksamheter, det vill säga de verksamheter som markeras med (-i) i miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251). Nämnden kan besluta om tillägget från och med 
det kalenderår som följer efter att beslut om BAT-slutsatser i enlighet med in-
dustriutsläppsförordningen (2013:250) har meddelats för verksamheten. 

12 § 
Miljö- och byggnämnden får besluta om en särskild extraordinär tillsynsavgift 
för verksamheter som omfattas av årlig tillsynsavgift. Avgiften får tas ut för ett 
visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som 
motsva-rar den årliga avgiften och om tillsynen är föranledd av att 
verksamhetsutöva-ren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud 
eller andra omstän-digheter som inte kunnat förutses. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timkostnaden, enligt 4 kap. 4 
§. Extra ordinär tillsynsavgift ska betalas i efterskott av den som är 
verksamhets-utövare vid tidpunkten för tillsynens utförande. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
13 § 
Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med den fastställda tim-
kostnaden, enligt 4 kap. 4 §.  

Avgift för handläggning av ärenden 
14 § 
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag samt avgift 
för handläggning av anmälan ska betalas antingen utifrån fastställd handlägg-
ningstid enligt bilaga 2 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med den fastställda timkostnaden, 
enligt 4 kap. 4 § 
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Avgiften för ärendehandläggning ska betalas även om ansökan avslås eller om 
verksamheten förbjuds. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan 
handläggning påbörjas. 

Övriga kostnader 
15 § 
I ärenden som rör ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och som prö-
vas av kommunen, kan nämnden ta ut ersättning för sakkunniga och för kungö-
relser i ärendet (enligt 19 kap. 4 § och 5 § miljöbalken). Sökanden är även skyl-
dig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd el-
ler dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken. Ersättning till kommunen kan även utgå bland an-
nat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och 
enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

Överklagande 
16 § 
Miljö- och byggnämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen. 

Bilagor till kapitel 4 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
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5. Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhetens omfattning. 
1 §  
Miljö- och byggnämnden kan utföra uppdrag åt enskilda, företag, andra myn-
digheter och åt andra avdelningar inom kommunförvaltningen under förutsätt-
ning att uppdraget inte leder till att myndighetsutövningen påverkas eller att 
jäv uppstår. 

Sådana uppdrag är jämställda med annat konsultarbete. Uppdragsgivare ska 
betala moms för sådana uppdrag. Kommunens möjlighet att bedriva affärsverk-
samhet regleras i kommunallagen. För sådant arbete debiteras, efter avtal med 
beställaren, timtid, timavgift 834 kr/timme (exkl moms).  

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
2 § 
Miljö- och byggnämnden kan på uppdrag utföra skisser, utveckla idéer och för-
slagsprogram m m som ska ligga till grund för detaljplaner och områdesbestäm-
melser. 

Kommunala kartor 
3 § 
Kommunens kartmaterial är upphovsmässigt skyddat. Vid upplåtelse av kom-
munalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för 
visst ändamål. Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tid och till visst angivet 
ändamål. Avtal träffas i varje enskilt fall om ersättning och upplåtelseform bero-
ende på det angivna ändamålet av kartmaterialet. 

Kommunens kostnader för grundkartan ska normalt inräknas i underlaget för 
planavgiften när sådan avgift tas ut i samband med t.ex. bygganmälan. Begär 
någon däremot grundkarta av kommunen för att exempelvis upprätta detalj-
plan på egen bekostnad eller för annat kommersiellt ändamål kan kommunen 
ta ut en avgift för digitala kartor. I avgiften ingår ej kostnader för kopiering, ut-
plottning och maskintid. 

Digital primärkarta 1 000 kr/ha (exkl. moms) 



Bilaga 1 

Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om 
avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid 
beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av 
informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor 
som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).   

Tabell 1. Riskmodul 

Riskklass Tid (timmar) 

1 26 

2 20 

3 14 

4 10 

5 6 

6 4 

7 2 

8 1 

Tabell 2. Informationsmodul 

Orsak till 
kontrollbehov 
vid 
anläggningen 

Verksamhetens storlek Kontrolltid 
(timmar) 

Utformar 
märkning men 
märker/förpack
ar inte livsmedel 

Oberoende Anpassas efter 
behov 

Utformar 
märkning samt 
märker/förpack
ar livsmedel 

a - mycket stor 
b - stor 

8 

c - mellan 
d - liten 

6 

e - mycket liten (I) 
f - mycket liten (II) 
g - ytterst liten 

2 
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a - mycket stor 
b - stor 

4 

c - mellan 
d - liten 

3 

e - mycket liten (I) 
f - mycket liten (II) 
g - ytterst liten 

1 

Oberoende 1 

a - mycket stor 
b - stor 
c - mellan 
d - liten 

1 

e – mycket liten(I) 
g – ytterst liten 

0 

Oberoende 0 

Tabell 3. Erfarenhetsmodul 

Erfarenhetsklass A B C 

Tidsfaktor 0,5 1 1,5 



Bilaga 2 1 (6) 

Beskrivning Lagrum Handläggningstid 

Avgift för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd kap. 9 miljöbalken 

Prövning av ansökan 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som 
inte omfattas av årlig tillsynsavgift enligt 
bilaga 3. 

13 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

6 timmar 

Ansökan om tillstånd till anslutande av 
vattentoalett till en befintlig 
avloppsanordning, och som inte 
omfattas av årlig tillsynsavgift enligt 
bilaga 3. 

13 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

6 timmar 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa 
djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors 
hälsa. 

39 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

3 timmar 

Ansökan om tillstånd eller dispens i 
andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa. 

40 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808), 1 kap. 10 § 
miljöprövnings-
förordning (213:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet, om verksamheten inte 
omfattas av årlig tillsynsavgift enligt 
bilaga 3. 

1 kap. 11 § 
miljöprövnings-
förordning (213:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av 
avloppsanordning utan vattentoalett, om 
verksamheten inte omfattas av årlig 
tillsynsavgift enligt bilaga 3. 

13 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

3 timmar 

Anmälan om ändring av 
avloppsanordning med vattentoalett, om 
verksamheten inte omfattas av årlig 
tillsynsavgift enligt bilaga 3. 

14 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

3 timmar 



Bilaga 2  2 (6) 

 
Beskrivning Lagrum Handläggningstid 

Anmälan om inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten, om verksamheten inte 
omfattas av årlig tillsynsavgift enligt 
bilaga 3. 

17 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

3 timmar 

Anmälan om anläggande av gödselstad 
eller annan upplagsplats för djurspillning 
inom ett område med detaljplan. 

37 § och 42 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

3 timmar 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom ett 
område med detaljplan eller intill sådant 
område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa. 

40 och 42 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap. 
12 § miljöbalken 
(1998:808) 

3 timmar 

Anmälan i andra frågor enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors 
hälsa. 

40 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap. 
12 § miljöbalken 
(1998:808) 

Timavgift 

Anmäla om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet. 

38 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 
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Beskrivning Lagrum Handläggningstid 

Avgift för kemiska produkter och 
biotekniska organismer kap. 14 
miljöbalken 

  

Fluorerade växthusgaser   

Tillsyn   

Rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning 
som omfattas av läckagekontroll enligt 
11 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser eller enligt 
artikel 3.3 och 4.1-4.3 EU-förordning (EU 
2014:517) om fluorerade växthusgaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 
2 kap. 31 och 32 
miljötillsynsför-ordning 
(2011:13) 

1 timme 

Växtskyddsmedel   

Prövning av ansökan   

Ansöka om särskilt tillstånd till 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap. 40 § förordning 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

6 timmar 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt 
använda växtskyddsmedel inom ett 
vattenskyddsområde som har inrättats 
före 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter 1 
januari 2018. 

6 kap. 1 och 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrift om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 

6 timmar 

Handläggning av anmälan   

Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap. 41 § förordning 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

3 timmar 

Biocidprodukter   

Prövning av ansökan   

Ansökan om undantag från 
bestämmelserna om information och 
underrättelse i 4 kap. 1-3 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter om 
spridning av vissa biocidprodukter (NFS 
2015:3). 

4 kap. 4 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3)  

Timavgift 
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Beskrivning Lagrum Handläggningstid 

PCB   

Prövning av ansökan   

Ansökan om dispens från kravet om 
avlägsnande av PCB-produkt i byggnader 
och anläggningar som inte omfattas av 
årlig tillsynsavgift enligt bilaga 3. 

17 b § förordning 
(2007:19) om PCB m.m. 

3 timmar 

Handläggning av anmälan   

Anmälan om avlägsnande av fogmassa 
eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 
a eller 17 b § förordning (2007:19) om 
PCB m.m. och som inte omfattas av årlig 
tillsynsavgift enligt taxebilaga 2. 

18 § förordning 
(2007:19) om PCB m.m. 

3 timmar 

Ärenden enligt 7 och 12 kap. 
miljöbalken 

  

Prövning av ansökan   

Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter där ärendet 
beslutas av nämnden. 

7 kap. 18 b § miljöbalken 
(1998:808) 

8 timmar 

Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter där ärendet 
beslutas av delegat. 

7 kap. 18 b § miljöbalken 
(1998:808) 

6 timmar 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller 
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 
enligt föreskrifter för natur- eller 
kulturreservat eller 
vattenskyddsföreskrifter. 

Gällande föreskrifter 6 timmar 

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

Gällande föreskrifter, 7 
kap. 7 § och 22 § 
miljöbalken (1998:808), 
9 § förordning 
(1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

6 timmar 
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Beskrivning Lagrum Handläggningstid 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i 
ett beslut om tillstånd eller dispens 
avseende natur- eller kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde 
eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 
kap. 7 § och 22 § 
miljöbalken (1998:808), 
9 § förordning 
(1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd 
inom natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter meddelade 
för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter 3 timmar 

Anmälan för samråd av en åtgärd som 
inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan 
komma att väsentligt ändra naturmiljön. 

12 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) 

3 timmar 

Ärenden om verksamheter som orsakar 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

  

Handläggning av anmälan   

Anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador. 

28 § förordning 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Timavgift 

Ärenden enligt 15 kap. miljöbalken   

Prövning av ansökan   

Ansökan om dispens från förbudet att 
hantera avfall när kommunen ska 
ansvara för en viss hantering av avfall 
(gäller ej fastighetsinnehavares anmälan 
enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen). 

15 kap. 25 § miljöbalken 
(1998:808) 

3 timmar 

Ansökan om tillstånd från 
fastighetsinnehavare att på fastigheten 
själv återvinna eller bortskaffa avfall 
även om ett sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap. 25 § miljöbalken 
(1998:808) 

3 timmar 

  



Bilaga 2 6 (6) 

Beskrivning Lagrum Handläggningstid 

Handläggning av anmälan 

Anmälan från fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv kompostera eller på 
annat sätt behandla avfall som inte är 
trädgårdsavfall och som kommunen 
ansvarar för enligt 15 kap. 20 § 

15 kap. 19 och 24 § 
miljöbalken (1998:808), 
5 kap 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Anmälan om uppehåll i slamtömning 
enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 

15 kap. 20 § miljöbalken 
(1998:808), 9 kap 1 § och 
2 § avfallsförordningen 
(2020:614), 33 § 
föreskrifter om 
avfallshantering för 
Strömsunds kommun 

Timavgift 

Strålskyddslagen (2018:396) 

Handläggning av anmälan 

Anmälan enligt 
strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och 
artificiella solningsanläggningar 

10 § 
strålskyddsmyndighetens 
föreskrift (SSMFS 2012:5) 

3 timmar 



1 (9) 
Bilaga 3 
 

Verksamhetskoden har hämtats från miljöprövningsförordningen (2013:251). 
Verksamhets- 
kod 

Prövn. 
nivå 

Beskrivning Tim 

  JORDBRUK  

  Djurhållning  

1.20 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap 3 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK  

5.10 B 1. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen där mer än 1 000 ton foder förbrukas 
per kalenderår. 

32 

5.10 B 2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen där mer än 200 ton men högst 1 000 
ton foder förbrukas per kalenderår. 

16 

5.10 B 3. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen där mer än 40 ton men högst 200 ton 
foder förbrukas per kalenderår. 

8 

 

5.20 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen. 

6 

  UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, 
KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

 

  Berg, naturgrus och andra jordarter  

10.11 B 1. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen om tillståndet gäller för mer än 200 
000 ton. 

9 

10.11 B 2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen om tillståndet gäller för mer än 50 
000 ton men högst 200 000 ton. 

8 

10.11 B 3. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen om tillståndet gäller för mer än 10 
000 ton men högst 50 000 ton. 

6 

10.11 B 4. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen, om tillståndet gäller för mer än 5 000 
ton men högst 10 000 ton. 

4 

  



2 (9) 
Bilaga 3 
 
Verksamhets- 
kod 

Prövn. 
nivå 

Beskrivning Tim 

10.11 B 5. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen om tillståndet gäller för mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton. 

4 

10.11 B 6. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen om tillståndet inte omfattas av någon 
av 1-5. 

4 

10.20 B 1. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen, om tillståndet gäller för mer än 200 
000 ton. 

9 

10.20 B 2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen, om tillståndet gäller för mer än 50 
000 ton men högst 200 000 ton. 

8 

10.20 B 3. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen, om tillståndet gäller för mer än 10 
000 ton men högst 50 000 ton. 

6 

10.20 B 4. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen, om tillståndet gäller för högst 10 000 
ton. 

4 

10.30 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen. 

4 

10.40 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen. 

4 

10.50 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen. 

4 

  LIVSMEDEL OCH FODER  

  Slakterier  

15.30 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  Livsmedel av animaliska råvaror  

15.50 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen 

8 
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  Rökeri  

15.80 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  Livsmedel av vegetabiliska råvaror  

15.101 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  Annan livsmedelstillverkning  

15.310 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  TRÄVAROR  

20.05-i B Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen. 

24 

20.20 B Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen för produktion som är mindre än 
200 000 kubikmeter per kalenderår 

24 

20.30 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen. 

12 

20.40 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen. 

12 

20.60 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen. 

12 

20.70 B Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen. 

13 

20.80 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen. 

6 

  KEMISKA PRODUKTER  

  Annan kemisk tillverkning  

24.46 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen. 

9 

24.47 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen. 

9 
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  GUMMI- OCH PLASTVAROR  

25.11 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen. 

10 

25.30 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen. 

10 

25.50 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen. 

4 

  MINERALISKA PRODUKTER  

  Cement, betong, kalk, krita och gips  

26.110 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen. 

10 

  METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

 

28.71 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

28.95 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  METALLBEARBETNING  

  Maskinell bearbetning  

34.80 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL  

39.30 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

39.35 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

39.50 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

39.90 C Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen. 

6 
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  GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

  Anaerob biologisk behandling  

40.02 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  Förbränning  

40.60 C 1. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen, med totalt installerad effekt av mer än 
5 MW men högst 20 MW. 

7 

40.60 C 2. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen, med en totalt installerad effekt på mer 
än 500 kW men högst 5 MW. 

4 

  Vindkraft  

40.90 
och/eller 
40.95 

B 1. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § 
miljöprövningsförordningen för fler än 20 vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation) på land. 

13 

40.90 
och/eller 
40.95 

B 2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § 
miljöprövningsförordningen för högst 20 vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation) på land. 

6 

40.100 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen. 

4 

  FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING  

50.10 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen. 

6 

50.20 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen. 

6 

  RENING AV AVLOPPSVATTEN  

90.10 
och/eller 
90.11 

B Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen för en avloppsreningsanläggning med 
anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller 
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

30 

90.16 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen. 

12 
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  AVFALL  

  Animaliskt avfall  

90.251 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen. 

6 

  Avvattning  

90.375 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen. 

6 

  Biologisk behandling  

90.161 B 1. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen om den tillförda avfallsmängden är mer 
än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

30 

90.161 B 2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen om den tillförda avfallsmängden är mer 
än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

13 

90.161 B 3. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen om den tillförda avfallsmängden inte 
omfattas av någon av punkterna 1-2 ovan. 

6 

90.171 C För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen. 

4 

  Deponering  

90.310 B 1. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen om den tillförda avfallsmängden är mer 
än 20 000 ton per kalenderår. 

64 

90.310 B 2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen om den tillförda avfallsmängden är mer 
än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

30 

90.310 B 3. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen om den tillförda avfallsmängden är mer 
än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

13 

90.310 B 4. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen om den tillförda avfallsmängden inte 
omfattas av någon av punkterna 1-3 ovan. 

6 
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  Lagring som en del av att samla in avfall  

90.30 B Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 § 
miljöprövningsförordningen. 

13 

90.40 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen. 

9 

90.40 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen där endast metallskrot hanteras. 

4 

90.50 B Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 50 § 
miljöprövningsförordningen. 

13 

90.60 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen. 

6 

  Mekanisk bearbetning och sortering  

90.100 B 1. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen för verksamhet med mer än 50 000 ton 
hanterad avfallsmängd per kalenderår. 

64 

90.100 B 2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen för verksamhet som inte omfattas av 
punkt 1 ovan. 

30 

90.110 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen. 

9 

90.70 B 1. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen för verksamhet med mer än 75 000 ton 
hanterad avfallsmängd per kalenderår. 

30 

90.70 B 2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen för verksamhet som inte omfattas av 
punkt 1 ovan. 

13 

90.80 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen. 

5 

  Uttjänta fordon  

90.120 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 

  Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet 

 

90.391 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen. 

8 
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  Återvinning för anläggningsändamål  

90.131 B Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen. 

13 

  Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande  

90.420 B 1. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 69 § 
miljötillsynsförordningen om den tillförda avfallsmängden är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår  

30 

90.420 B 2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 69 § 
miljötillsynsförordningen om den tillförda avfallsmängden är högst 
10 000 ton per kalenderår  

13 

90.430 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen. 

6 

  SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR  

92.20 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen. 

2 

92.30 C Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen. 

4 
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  ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER  

38 § 
förordning 
om miljöfarlig 
verksamhet 
och 
hälsoskydd 

H 1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 
behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av 
användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg 
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, 
2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av 
många människor, eller 
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. 

6 

 

 
6 

 
Tim- 

avgift 
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