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Taxa för tillsyn och prövning 

enligt miljöbalken 
Inledande bestämmelser 
 

1 § Börjar gälla 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd och anmälan 
tillämpar vi taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
 

2 § Lagstöd 

Denna taxa är beslutad av Aneby kommuns fullmäktige med stöd av miljöbalken (1998:808) 
27 kapitlet, 1 §. Fler regler finns i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:940). Dessa upprepas inte här. 
 

3 § Omfattning 

Denna taxa innehåller avgifter för Aneby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Exempel är 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. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kapitlet 
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kapitlet 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 
 

4 §  Avgiftsbelagt 

Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

• Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 
eller undantag. 

• Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 

• Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
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5 §  Avgiftsfritt 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av obefogade klagomål 
som inte kräver utredning. 
 

6 §  Beslut om avgiftens storlek 

Kommunfullmäktige beslutar om timavgiftens storlek. Timavgiften är bestämd med 
utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  

Taxan indexuppräknas årligen med kommunalt PKV per 1 januari 
 

7 § Betalningsplikt 

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 avgiften 
eller ersättningens storlek ska bestämmas. 
 

8 § Betalningsmottagare 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Aneby kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller på fakturan. 
 

Fast handläggningsavgift och timavgift 
 

9 §  Normalfall 

Tabellen i denna taxa listar vissa ärenden som har fast handläggningsavgift. Denna fasta 
handläggningsavgift omfattar tillsynsbesök, kontroll, prövning och annan handläggning. I 
detta ingår inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, 
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut.  

Övriga ärenden har timavgift för vår handläggningstid. Vi tar ut timavgift för varje påbörjad 
halv timme handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som 
nämndens tjänstemän 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. 
 

10 §  Avvikelser 

Efter särskilt motiverat beslut enligt 6 § i denna taxa, kan enskilda ärenden som normalt har 
fast handläggningsavgift i stället få timavgift. I handläggningstiden ska inte restid som, vid ett 
och samma resetillfälle, överstiger 30 minuter räknas in. 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, tar 
kommunen ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgift för prövning 
 

11 § Fasta avgifter och timavgifter 

Sökande ska betala avgift för prövning enligt tabellen nedan.  

De prövningar som inte nämns i tabellen, ska betala timavgift för arbetad tid. 
 

12 §  Betalningsplikt 

Sökanden ska erlägga avgift för prövning, även om nämnden avslår ansökan. Om sökanden 
återkallar ansökan tas avgift ut i form av timavgift.  
 

13 §  Övriga kostnader 

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 kungörelse i ärenden 
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken. 
 

14 § Inspektion 

Om prövning kräver inspektion, så ingår ett sådant platsbesök i fasta handläggningsavgifter. 
Avgift tillkommer för tillsyn som inte är en del av prövningen.  

Avgift för anmälan 
 

15 § Fasta avgifter och timavgifter 

Avgift för handläggning av anmälan framgår av tabellen nedan.  

De anmälningsärenden som inte nämns i tabellen, ska betala timavgift för arbetad tid. 
 

16 § Betalningsplikt 

Den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska betala avgiften 
för handläggning av anmälan.  

Denne skall betala avgift för handläggningen även om nämnden förbjuder anmäld 
verksamhet eller åtgärd. Om anmälan återkallas, tar kommunen ut timavgift för nedlagd 
handläggningstid. 
 

17 § Övriga kostnader 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckning C i Miljöprövnings-
förordningen (2013:251) ska denne också ersätta kommunens kostnader för kungörelse i 
ärendet. 
 

18 § Inspektion 

Om anmälan kräver inspektion, så ingår ett sådant platsbesök i fasta handläggningsavgifter. 
Avgift tillkommer för tillsyn som inte är en del av ärendet.  
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Avgift för tillsyn 
 

19 § Fasta avgifter och timavgifter 

Händelser och verksamheter som nämns i tabellen nedan har fasta tillsynsavgifter.  

De som inte finns där, betalar timavgift för arbetad tid. 
 

20 § Betalningsplikt 

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser bedriva den verksamhet eller 
händelse som utsätts för nämndens tillsyn. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 
 

21 § Ändringar i tabellen 

Vid förändringar i miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde eller förändrat 
tillsynsbehov, får den kommunala nämnd som har tillsyn över miljö- och hälsoskyddet 
besluta om motsvarande justeringar i nedanstående tabell. 
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Tabell över fasta timavgifter 
 Timmar 

Skydd av naturen  

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, 7 kap 15 § 
miljöbalken (1998:808) 

4 

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

2 

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

4 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kultur-
reservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde  

2 

Miljöfarlig verksamhet  

Avloppsanordning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vatten-
toalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
avseende 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 

3. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6 - 25 
personekvivalenter 

 

 

4 

4 

3 

6 

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enlig 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

3 

 

3 

Värmepumpsanläggning  

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. 

2 

Handläggning av anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

2 

Tillsyn  
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Tillsyn över anläggning med högst 10 djurenheter i genomsnitt på årsbasis. 3 

Hälsoskydd   

Prövning  

Prövning av ansökan enligt Lokala föreskrifter för Aneby kommun, avseende skydd för 
människors hälsa och miljön, meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser   

 

 

 

3 

Avfall och producentansvar  

Prövning och anmälan  

Prövning av ansökan och handläggning av anmälan från fastighetsägare eller 
nyttjanderättsinnehavare enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:601) eller 
undantag från vad som föreskrivits i Aneby kommuns föreskrifter om avfallshantering 

1. Ansöka om att kompostera latrin, gemensam avfallsbehållare, uppehåll i hämtning, 
förlängt tömningsintervall för slam 

2. Anmäla om att kompostera matavfall, gräva ner, återvinna eller bortskaffande av 
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall på fastigheten 

3. Handläggning av anmälan om kompostering vid en- och tvåfamiljsbostäder 

4. Övriga undantag 
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