Taxebilaga 1 Ärendetyper, Lysekils kommun
AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsförbud enligt
7 kap. 18b § miljöbalken.
Prövning av ansökan om tillstånd samt dispens eller undantag
från
föreskrifter
för
kommunala
områdesskydd
eller
vattenskyddsområde enligt 7 kap. 7, 9-11, 22 §§ miljöbalken
samt 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken mm).

8h

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
vattenskyddsområde enligt 7 kap. 22 § miljöbalken.

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn av kommunala områdesskydd och strandskydd enligt 26
kap. 1, 9 §§ miljöbalken.

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett och/eller BDT-avlopp med sluten
tank.
2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett och
avloppsutsläpp till mark eller vatten.
3. Inrättande av avloppsanordning för BDT-avlopp (bad, disk
och tvätt) och avloppsutsläpp till mark eller vatten.
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2
eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle.
5. Inrättande av gemensam avloppsanordning för WC- och
BDT-avlopp för 6-25 personekvivalenter.
6. Inrättande av gemensam avloppsanordning för WC- och
BDT-avlopp för 26-200 personekvivalenter.
7. Inrättande av gemensam avloppsanordning för BDT-avlopp
för 6-25 personekvivalenter.
8. Inrättande av gemensam avloppsanordning för BDT-avlopp
för 26-200 personekvivalenter.
9. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad
kommunen föreskrivit i lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning enligt
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd med samtidigt inrättande av annan toalett än

4 tim
8 tim
6 tim
8 tim
12 tim
Timavgift
8 tim
Timavgift
Timavgift

vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (lokala föreskrifter):
1. Inrättande av avloppsanordning för BDT-avlopp (bad, disk
och tvätt) och avloppsutsläpp till mark eller vatten samt
förmultningstoalett
och
andra
torrtoaletter
utan
urinseparation
2. Inrättande av avloppsanordning för BDT-avlopp (bad, disk
och tvätt) och avloppsutsläpp till mark eller vatten samt
förmultningstoalett
och
andra
torrtoaletter
med
urinseparation eller torrtoalett med latrinkompostering

6 tim

7 tim

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning för BDT-avlopp enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
6 tim
hälsoskydd.
2. Ändring
av
avloppsanordning
enligt
14 §
förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
6 tim
hälsoskydd.
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen Timavgift
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
alternativt
belopp som
motsvarar den
årliga tillsynsavgiften som
utgår för
verksamhet
enligt taxebilaga
2 och 3 enligt
riskkolumn 0.
Handläggning
av
anmälan
om
installation
av
värmepumpanläggning för utvinning av värme ur berggrunden
2 tim
enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.
Tillsyn
Återkommande tillsyn över
förteckning i taxebilaga 2.

miljöfarlig

verksamhet

enligt

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt.

Tillsynsavgift
enligt Taxebilaga 2 och 3.
Timavgift

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av annat slags toalett än
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen(1998:899)
om
miljöfarlig
verksamhet
och
hälsoskydd (lokala föreskrifter).
1. Förmultningstoalett
och
andra
torrtoaletter
med
urinseparation.
2. Förmultningstoalett
och
andra
torrtoaletter
utan
urinseparation.

3 tim
1 tim

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet.
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin.

Timavgift

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Timavgift

3. Orm.

Timavgift

Annan prövning av frågor enligt lokala föreskrifter för människors
hälsa och miljön.

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagt område enligt
37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller
arrangera:
1. Verksamhet enligt 38 § där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta.

Timavgift

Timavgift

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor.

Timavgift

3. Skol- och fritidsverksamhet enligt 38 §.

Timavgift

Handläggning av anmälan om att inrätta anläggning för
grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
9 kap. 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Provtagning av badvatten vid bassäng- eller strandbad som är
upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt
Socialstyrelsens
författningssamling
SOSFS
2004:7
samt
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten
NFS 2008:8.

Timavgift

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser,
transporter och frakt. För anläggningar som behöver
återkommande tillsyn, tas även avgift ut enligt vad som anges i
Taxebilaga 2.
Återkommande tillsyn över
förteckning i taxebilaga 2.

Tillsyn av hälsoskydd i övrigt.

hälsoskyddsverksamhet

enligt

Tillsynsavgift
enligt Taxebilaga 2 och 3.
Timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning
av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde,
grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för
allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått.

Timavgift

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

Timavgift

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN
Tillsyn
Tillsyn av vattenverksamhet.

Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken.

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av
meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken.

föreskrifter

som

Tillsyn av jordbruk och annan verksamhet i övrigt.

Timavgift
Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

3 tim

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt
föreskrifter
(SNFS
1997:2)
om
bekämpningsmedel.

11 § Naturvårdsverkets
spridning
av
kemiska

3 tim

Information
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att
installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att
installeras inomhus).

1 tim

Tillsyn
Tillsyn av kemiska produkter.
AVFALL OCH
MILJÖBALKEN

PRODUCENTANSVAR

Timavgift
ENLIGT

15

KAP.

Prövning av ansökan om dispens att själv återvinna och
bortförskaffa avfall på fastighet enligt 15 kap. 18 § tredje och
fjärde stycket miljöbalken.
1. Eget
omhändertagande
av
latrin
i
latrinkompost,
förmultningsanläggning eller liknande.
2. Befrielse från hämtning av hushållsavfall.
3. Eget omhändertagande / kompostering av organiskt
hushållsavfall inom samma fastighet.
4. Prövning av ansökan om gemensam sopbehållare för två
närbelägna bostäder.
5. Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare.

3 tim
Timavgift
1 tim
1 tim
2 tim

Anmälan
Handläggning av anmälan om kompostering, annan återvinning
eller bortskaffande av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927):
1. Eget
omhändertagande
av
latrin
i
latrinkompost,
förmultningsanläggning eller liknande.
2. Befrielse från hämtning av hushållsavfall.
3. Eget omhändertagande / kompostering av organiskt
hushållsavfall inom samma fastighet.
4. Prövning av ansökan om gemensam sopbehållare för två
närbelägna bostäder.
5. Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare.

3 tim
Timavgift
1 tim
1 tim
2 tim

Tillsyn
Tillsyn av avfallshantering, transport av farligt avfall
producentansvar enligt avfallsförordningen (2011:927).

och

Timavgift

Denna taxebilaga träder i kraft den 2014-01-01. I ärenden som rör tillstånd och
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

