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Datum

2020-01-01

Samhällsbyggnad
Miljöenheten

Miljöbalkstaxa
Ur taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning,
bilaga 1. Fastställd av Kommunfullmäktige 2018-11-29, § 153.
Gäller från och med 1 januari 2020.
A. Miljöfarlig verksamhet

Beskrivning

Kronor

Prövning av ansökan om inrättande av
avloppsanordning eller
anslutning av vattentoalett:
Inrättande av vattentoalett med sluten tank

3030 kr

Inrättande av vattentoalett med sluten tank
för även bad-, disk- och tvättvatten

8080 kr

Inrättande av vattentoalett med
avloppsutsläpp till mark eller vatten

8080 kr

Anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning

4040 kr

Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 5-200
personekvivalenter

8080 kr + 1010 kr för
varje tillkommande
hushåll eller
motsvarande utöver
den första. Dock max
16 000 kr. (A1.1.5.2)

Glesare tömning av slam

2020 kr

För pkt 1.1.1 tas ingen avgift ut om samtidigt anmälan görs i samma ärende enligt pkt 2.2.1 eller
2.2.2.

LERUM100, v 1.0, 2008-07-25

För pkt 1.1.3 och 1.1.5 gäller: När sökanden presenterar ett så pass bra beslutsunderlag att det går
att göra bedömningen utifrån det, utan egna bedömningar i fält, skall avgiften halveras.

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon/ fax
0302-52 10 00 (vx)
0302-52 11 55 (fax)

Webb/ e-post
www.lerum.se
miljoenheten@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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Handläggning av anmälan av ny
verksamhet som har beteckningen C
I avgiften ingår ett tillsynsbesök.

1: Verksamheter med
tillsynsklassen 6
timmar i Taxans
bilaga 2: 14140 kr
(A2.1.1)
2: Verksamheter med
tillsynsklassen 8
timmar i Taxans
bilaga 2: 20200 kr
(A2.1.1.2)

Handläggning av anmälan om ändring
av verksamhet som har beteckningen
C

Halv avgift för
klasserna ovan:
1: 7070 kr (A2.1.2)
2: 10100 kr
(A2.1.2.1)

Handläggning av anmälan
avseende:
Inrättande av avloppsanordning
utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

8080 kr

Inrättande av gemensam
avloppsanordning utan vattentoalett
enligt 13 § förordningen, för 5-200
personekvivalenter

8080 kr +1010 kr för
varje tillkommande
hushåll eller
motsvarande utöver
den första. Dock max
16 000 kr.(A2.2.2.3)

Ändring av avloppsanordning enligt
14 § förordningen

4040 kr

För pkt 2.2.1 och 2.2.2 gäller: När sökanden presenterar ett så pass bra beslutsunderlag att det går
att göra bedömningen utifrån det, utan egna bedömningar i fält, skall avgiften halveras.
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Inrättande av
värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet
för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller samt
miljöfarlig verksamhet i övrigt.

2020 kr

U: 5050 kr
C: 6060 kr/8080 kr
Se taxebilaga 2
Uppföljande: 2525
kr

Tillsyn/inventering av enskilda
avloppsanläggningar

3030 kr

Tillsyn av dagvattenanläggning

5050 kr

För uppföljning av brister

2525 kr

B. Förorenade områden
Handläggning av anmälan av
efterbehandlingsåtgärd i sådana
förorenade områden i 10 kap MB

10100 kr

För pkt B 1.1 ovan gäller: I avgiften ingår ett tillsynsbesök.
Tillsyn av mark- eller
vattenområde, grundvatten,
byggnad eller anläggning enligt 10
kap MB

5050 kr

För uppföljning av brister

2525 kr

C. Hälsoskydd
Prövning av ansökan eller dispens
enligt vad kommunen föreskrivit

2020 kr
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med stöd av 39 och 40 §§
förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Handläggning av anmälan om att
driva eller arrangera verksamhet
enligt 38 § i förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

8080 kr

Handläggning av anmälan om att
driva eller arrangera skärande och
stickande verksamhet som inte är
tatueringsverksamhet enligt 38 § i
förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

4040 kr

För pkt C 2.1 ovan gäller: I avgiften ingår ett tillsynsbesök. Behövs uppföljande
besök tillkommer 2447 kr per besök.

Provtagning av badvatten vid
anläggning eller strandbad som är
upplåtet för allmänheten eller annars
utnyttjas av många

1010 kr +
analyskostnad

Tillsyn av hälsoskydd som är av
större omfattning t ex en stor eller
komplex verksamhet

8080 kr

Tillsyn vid byggnader, lokaler och
anläggningar som enligt 45 §
förordningen om miljöfarlig

5050 kr

Tas mer än ett prov
på samma ställe/
vid samma tillfälle
tillkommer per
ytterligare prov 505
kr + analyskostnad
(C3.1.2)
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verksamhet och hälsoskydd ska
ägnas särskild uppmärksamhet och
tillsyn i övrigt av hälsoskydd
Tillsyn av hälsoskydd som är mindre
omfattande t ex då en liten del av
verksamheten granskas eller då
verksamheten är mycket liten

2525 kr

För uppföljning av brister

2525 kr

D. Kemiska produkter och biotekniska organismer
Prövning av ansökan om spridning
av kemiska bekämpningsmedel

5050 kr

Prövning av dispens från
bestämmelserna om miljöhänsyn i
jordbruket enligt Jordbruksverkets
föreskrifter

2525 kr

Handläggning av anmälan om
spridning av kemiska
bekämpningsmedel

5050 kr

Handläggning av anmälan om
användning av växtskyddsmedel

5050 kr
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Återkommande tillsyn över följande kemiska produkter nedan:
Undantag: Om anläggning enligt 3.1 eller 3.2 finns i C- eller annan miljöfarlig
verksamhet tillämpas den taxan och inte avgift enligt punkterna 3.1 och 3.2.
Anläggningar som innehåller
köldmedier och som kräver
information enligt Förordning
(2007:846) om fluorerande
växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen

5050 kr

Förvaring av mer än 1 m3
dieselbrännolja, eldningsolja eller
spillolja i öppen cistern

3030 kr

Tillsyn i övrigt av kemiska
produkter

5050 kr

Tillsyn av sprängämnesprekursorer

5050 kr

För uppföljning av brister

2525 kr

Tillsyn/granskning av inlämnad
köldmedierapport

1010 kr

E. Avfall och producentansvar

Prövning av ansökan om undantag från
3030 kr
föreskrifter om avfallshantering för Lerums
kommun
Prövning av ansökan om latrinkompost
enligt föreskrifter om avfallshantering för
Lerums kommun

3030 kr
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Tillsyn i övrigt av avfallshantering och
producentansvar

5050 kr

För uppföljning av brister

2525 kr

F. Strålskydd
Solarier, anmälan

4040 kr

Tillsyn av solarier

5050 kr

Tillsyn av solarier i mindre
omfattning

2525 kr

För uppföljning av brister

2525 kr

G. Vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om tillstånd
enligt eller dispens från föreskrifter
för vattenskyddsområde

5050 kr

OBS! för 1. Prövning och 2. Anmälan ovan i Sjöviks vattenskyddsområdes
primära zon är det avgiftsfritt för beslut enligt § 2-4 vattenskyddsföreskrifterna för
sökande som driver jordbruksverksamhet, se beslut i KF om bildande av Sjöviks
vattenskyddsområde.

Handläggning av anmälan avseende
föreskrifter avseende
vattenskyddsområde

5050 kr

Tillsyn enligt föreskrifter för
vattenskyddsområde

5050 kr

Tillsyn av hantering av mer än 250
liter brandfarlig vätska inom

5050 kr
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vattenskyddsområde
För uppföljning av brister

2525 kr

H. Strandskydd
Beviljad strandskyddsdispens

11110 kr

Avslag av strandskyddsdispens

5 874 kr

Återkallad ansökan om
strandskyddsdispens (avskrivet
ärende)

3030 kr

Ovanstående avgifter gäller för prövning på en fastighet. Tillkommande
fastigheter utöver den första som söks i samma ansökan + 25%. Dock max 16 000
kr.
Tillsynsbesök i
strandskyddsärenden

5050 kr

För uppföljning av brister

2525 kr

I.

Animaliska biprodukter

Anvisning av plats för nedgrävning
av animaliska biprodukter

2020 kr

Tillsynsbesök enligt lagstiftning om
animaliska biprodukter där sådan
tillsyn görs skild från annan tillsyn

5050 kr

För uppföljning av brister

2525 kr

