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Datum

2021-01-01

Samhällsbyggnad
Miljöenheten

Avgift för prövning av ansökan och anmälan om
enskilda avloppsanläggningar samt tillsyn
Ur taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning,
bilaga 1. Fastställd av Kommunfullmäktige 2020-10-22, § 137.
Gäller från och med 1 januari 2021.
1. Prövning

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

1.1.1

Inrättande av vattentoalett med sluten tank

3186 kronor

1.1.2

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

8496 kronor

1.1.3

Inrättande av vattentoalett med
avloppsutsläpp till mark eller vatten

8496 kronor

1.1.4

Anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning

4248 kronor

1.1.5

Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 5-200
personekvivalenter

8496 kronor + 1062
kronor för varje
tillkommande hushåll
eller motsvarande
utöver den första.
Dock max 16 000 kr.

1.1.6

Glesare tömning av slam

2124 kronor

LERUM100, v 1.0, 2008-07-25

1.1

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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2. Anmälan

(förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
2.2

Handläggning av anmälan
avseende:

2.2.1

Inrättande av avloppsanordning
utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Samtidig anmälan om torr toalett t ex
mulltoalett eller förbränningstoalett

8496 kronor

6372 kronor

totalt
2.2.2

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

8496 kronor + 1062
kronor för varje
tillkommande
hushåll eller
motsvarande utöver
den första. Dock max
16 000 kr.

2.2.3

Ändring av avloppsanordning enligt
14 § förordningen

4248 kronor
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3. Tillsyn

(förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
miljöprövningsförordningen (2013:251))
3.2

Tillsyn av enskild
avloppsreningsanordning för 1-24
personekvivalenter.

3186 kronor

3.3

Uppföljning av brister på enskild
avloppsreningsanordning för 1-24
personekvivalenter.

1593 kronor

3.4

Tillsyn av avloppsreningsanordning
för 25 -200 personekvivalenter.

5310 kronor

3.5

Uppföljning av brister på
avloppsreningsanordning för 25-200
personekvivalenter.

2655 kronor

3.6

Tillsyn av dagvattenanläggning

5310 kronor

3.7

För uppföljning av brister

2655 kronor

