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Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 
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Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

  

Underskrift  

 Sofia Reimbert 

  
 

Kommunfullmäktige 
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Ledamöter Se nästa sida. 
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Justerare  

 Birgitta Nilsson Louise Thunström 
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Beslutande ledamöter Ann-Marie Olofsson, Ordförande (C) 
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Kristina Borg (SD) 
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Roar Olsen (SD) 

Rolf Trohne (SD) 

Christian Askros (SD) 

Kerstin Fransson (C), tjänstgörande ersättare 

Anna-Lena Karlsson (KD), tjänstgörande ersättare 

Berta Valenzuela (MP), tjänstgörande ersättare 
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KF § 1  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Louise Tunström (S) och Birgitta Nilsson (M) valdes att justera protokollet.  
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KF § 2 KS 2019/0312-910 

Svar på motion från Socialdemokraterna (S) ang 
förenklingar att anlägga vatten och avlopp i Tanums 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Ronny Larsson (S) har lämnat in en motion angående förenklingar att 

anlägga av vatten och avlopp i kommunen. I motionen föreslår Ronny 

Larsson att en översyn och revidering av nu gällande VA-policy görs. 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 56 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 

att överlämna motionen till kommunchefen för beredning. Nu gällande VA-

policy blev antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2017 och bör 

aktualitetsförklaras en gång per mandatperiod. Initiativ till detta tas i 

kommunstyrelsen. Policyn ska vara vägledande vid alla kommunala VA-

frågor. I VA-policyn anges att det ska finnas en VA-grupp, bestående av 

presidierna i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden som har 

till uppgift att föra dialog i nämndsövergripande VA-frågor. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ronny Larsson 

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2019 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 december 2019, § 284 

Yrkanden 

Yttranden 

Ronny Larsson (S) yttrar sig. 

Gunilla Eitrem (V) yttrar sig. 

Roger Wallentin (C) yttrar sig. 

Hans Schub (M) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att nuvarande VA-policy avskaffas, vilket innebär att VA-gruppen upphör, 

och 

  

att motionen därmed anses besvarad 

Beslutet skickas till 

Motionären, Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, VA-

gruppen och till akten om VA-policy  
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KF § 3 KS 2019/0481-580 

Svar på motion från Lars Olrog (C) om långsiktiga 
lösningar för hantering av reningsverksslam 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Olrog (C) har lämnat in en motion om långsiktiga lösningar för 

hantering av reningsverksslam. Motionären föreslår genom motionen att 

Tanums kommun snarast upprättar en genomförandeplan för steg 2 i linje 

med Rambos slutrapport för projektet ”Slam från kommunala reningsverk – 

behandling/avsättning efter 2017”. Genomförandeplanen ska, förutom det 

praktiska genomförandet, innefatta tidsram, ekonomiska beräkningar och 

samarbetspartners. Olika alternativ ska presenteras beroende på 

samarbetspartners och om samarbetet med Preem och/eller Uddevalla 

Energi kan genomföras eller inte. Genomförandeplanen ska presenteras för 

kommunfullmäktige före årsskiftet 2019/2020. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 78, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

  

Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti, § 211, att överlämna motionen 

till tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. Tekniska 

nämnden beslutade den 21 november 2019, § 133, att tekniska förvaltningen 

får i uppdrag att anordna ett utbildningstillfälle i ämnet för politiker i 

Tanums kommun, samt att föreslå att kommunstyrelsen lämnar ett förslag 

till Fyrbodals kommunalförbund som innebär att de gör en intresseförfrågan 

till medlemskommunerna. Om det är tillräckligt många intresserade tillsätts 

en projekttjänst som finansieras av deltagarkommunerna, för att arbeta 

vidare med projektet. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 3 juni 2019 

Slutrapport ”Slam från kommunala reningsverk, behandling/avsättning efter 

2017” från Rambo 

Tekniska nämndens protokoll den 21 november 2019, § 133 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 december 2019, § 299 

Yrkanden 

Yttrande 

Lars Olrog (C) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
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att uppdra åt kommunstyrelsen att lämna ett förslag till Fyrbodals 

kommunalförbund som innebär att de gör en intresseförfrågan till 

medlemskommunerna. Om det är tillräckligt många intresserade tillsätts en 

projekttjänst som finansieras av deltagarkommunerna, för att arbeta vidare 

med projektet, och 

  

att motionen därmed anses besvarad 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kommunstyrelsen  
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KF § 4 KS 2019/0680-975 

Arbetsmiljöpolicy 

Sammanfattning av ärendet 

En arbetsmiljöpolicy har arbetats fram av personalkontoret. Målsättningen 

för arbetsmiljöarbetet i Tanums kommun är att skapa en trygg och säker 

arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund 

av arbetet. Arbetsmiljöpolicyn ingår som en viktig utgångspunkt i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöpolicyn har varit föremål för 

dialog och beslut i den Kommungemensamma samverkansgruppen. De 

fackliga organisationerna ställer sig bakom förslaget till arbetsmiljöpolicy. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 december 2019, § 295 

Arbetsmiljöpolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta Arbetsmiljöpolicy 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 

HR-specialister  
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Diarienummer:  
KS 2019/0680-975 
 

 
 
Målsättningen för arbetsmiljöarbetet i Tanums kommun är att skapa en trygg och 
säker arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av 
arbetet. Det är också en miljö där medarbetare trivs och utvecklas både yrkesmässigt 
och som individer. Arbetet ska bidra till att alla medarbetare kan leva ett gott liv. 
I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete - fysiskt, organisatoriskt och 
socialt. Förutsättningar ska finnas för att kunna främja hälsa, förebygga ohälsa och 
olycksfall och uppnå en god arbetsmiljö inom alla dessa områden. 

En bra hälsa och arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa god kvalitet och 
effektivitet i verksamheten och för att Tanums kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Vår strävan är att alltid förbättra arbetsmiljön organisatoriskt, socialt 
och fysiskt. 
 

Förutsättningar för en god hälsa och arbetsmiljö 
Arbetsplatserna i Tanums kommun berikas av människors olikheter. 
Arbetsmiljön ska präglas av förtroende, ansvar och omtanke. Alla individer ska 
behandlas jämlikt och med respekt. Diskriminering, kränkande särbehandling, 
mobbing, sexuella trakasserier eller repressalier accepteras inte i Tanums kommun. 
 
Hälsa och arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och ska 
genomsyra alla beslut som fattas och de aktiviteter som genomförs. På vår arbetsplats 
innebär det: 

 
 att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och 

skyddsombud/arbetsplatsombud, 
 
 att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen, 

 
 att mål formuleras och kommuniceras av varje förvaltning/bolag utifrån 

styrdokument och förutsättningar, 
 
 att chefer och arbetsledare har/får kunskaper, kompetens, resurser och 

befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö, 
 
 att alla medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver för att 

kunna arbeta säkert och hälsosam 
 
 att riskbedömningar och handlingsplaner upprättas inom samverkansavtalets 

ram. Vid större förändringar görs undersökningar och riskbedömningar av 
såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön,  

 
 att alla tillbud och arbetsskador som inträffar rapporteras och utreds så att 

relevanta åtgärder kan vidtas, 
 



   

Sida 3 av 3 
 

Diarienummer:  
KS 2019/0680-975 
 

 
  att i första hand kollektiva skyddsåtgärder genomförs, men att också 

individuella anpassningar sker utifrån krav och förutsättningar, 
 
 att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas medarbetare inte ger 

upphov till ohälsosam arbetsbelastning, resurserna ska anpassas till kraven i 
arbetet, 

 
 att Tanums kommuns ledare har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt 

och omtanke om varje medarbetare, 
 
 att vi kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling som syftar till såväl 

yrkesmässig utveckling som att främja en hälsosam arbetsmiljö. 
 

 Ansvarsfördelning  

Alla som verkar i Tanums kommun (politiker, chefer, medarbetare) är varandras 
arbetsmiljö och har ett gemensamt ansvar för att förbättra arbetsmiljön ur ett 
helhetsperspektiv. 
Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön som en del i verksamhetsansvaret. I 
Tanums kommun har kommunfullmäktige det övergripande och samlade ansvaret 
för att lagar och föreskrifter följs och att bevaka att nödvändiga 
arbetsmiljöinvesteringar görs. I övrigt vilar arbetsmiljöansvaret främst på respektive 
nämnd/styrelse och förvaltning och framgår av förvaltningens dokumentation 
rörande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Chefer/arbetsledare ska arbeta aktivt i enlighet med sin fördelning av uppgifter 
inom arbetsmiljöområdet. Om befogenheter, resurser eller om nödvändiga 
kunskaper saknas för uppgiften ska närmast övre nivå informeras och 
arbetsmiljöuppgiften skriftligt returneras.  

Alla medarbetare ska medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet i syfte att åstadkomma 
en god hälsa och arbetsmiljö. Alla har ansvar att följa regler och föreskrifter så att 
arbetet utförs på ett säkert sätt. 

Skyddsombud ska företräda medarbetare i arbetsmiljöfrågor och verka för en 
tillfredsställande arbetsmiljö genom att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet inom 
kommunen. 
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KF § 5 KS 2019/0661-820 

Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område inför 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

fastställdes av kommunfullmäktige 2012-12-17, med revidering 2015-10-

19. Sedan den nu gällande taxan togs fram har omfattande ändringar skett i 

lagstiftningen, vilket innebär att taxan behöver uppdateras för att stämma 

överens med nuvarande regelverk. Miljöprövningsförordningen (2013:251), 

med ändringar, och industriutsläppsförordningen (2013:250) har tillkommit. 

Ändringar har även skett i förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT). Aktuellt taxeförslag utgår 

från en ny taxemodell för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framtagen 

av Sveriges kommuners och regioner (SKR). 

  

SKR:s syfte med den nya modellen är att miljöbalkstaxan ska vara enklare 

att förstå och bidra till större jämförbarhet och rättssäkerhet mellan olika 

myndigheter. Den nya taxemodellen är behovsstyrd vilket innebär att 

kommunen tydligt kan koppla sitt resursbehov till taxan, utifrån gjord 

behovsutredning och tillsynsplan samt gjorda prioriteringar. Den är även 

utformad så att mindre verksamheter i större utsträckning får 

efterhandsdebitering enligt SKR:s förslag. 

Taxan består av följande delar: Taxebestämmelser för miljöbalkens område 

(tillämpas på taxebilaga 1:3) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning och viss 

tillsyn inom miljöbalkens område Taxebilaga 2 Fasta årliga avgifter för 

återkommande tillsyn inom miljöbalkens område Taxebilaga 3 Timavgifter 

för tillsyn, ej anmälningspliktiga verksamheter inom miljöbalkens område. 

  

När miljö- och byggnadsnämndenen den 29 september 2019, § 217, föreslog 

kommunfullmäktige besluta om en ny taxekonstruktion var utredningen om 

timtaxan för 2020 inte färdig. 

  

Utredningen om timtaxan för 2020 är nu färdig och miljö- och 

byggnadsnämnden beslutade den 29 oktober 2019, § 274, bland annat att 

föreslå kommunfullmäktige att anta en timavgift på 1002 kronor per timme. 

Kommunfullmäktige har nu att behandla dels den reviderade 

taxekonstruktionen och dels den nya timtaxan för 2020. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 24 september 2019, § 217 med 

bilagor 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 29 oktober, § 274 
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Kommunstyrelsens protokoll den 11 december 2019, § 297 

Yrkanden 

Hans Schub (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Clas-Åke Sörkivst (C) föreslår att taxan träder i kraft 1 mars 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på beredningsförslaget och beredningsförslaget med 

Clas-Åke Sörkvists tilläggsyrkande var för sig och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt beredningsförslaget med Clas-Åke 

Sörkvists tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

att anta taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens regelverk, 

 

 

att anta en timavgift på 1002 kronor per timme för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, och 

  

att taxan gäller från 1 mars 2020 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden  



 

  

  

 

   

MBN 2019/ 2113- 806  

    
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens regelverk 

Tanums kommun 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Tanums kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom 

miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 

områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 

vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och 

varor, avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 

miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 

eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 

överklagas, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av miljö- och 

byggnadsnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna 

taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 

avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

6 § Miljö- och byggnadsnämnden får besluta om förändringar i bilaga 1 och 2 som 

motsvarar ändringar i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899), miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940). 

Miljö- och byggnadsnämnden får besluta om andra mindre justeringar i taxan med 

anledning av ändringar i tillämpad lagstiftning. 

 



 

  

  

 

   

MBN 2019/ 2113- 806  

    

Miljö- och byggnadsnämnden får besluta att flytta ej anmälningspliktiga verksamheter 

mellan bilaga 2 och 3 om ett förändrat tillsynsbehov motiverar en sådan ändring av 

tillsynsfrekvensen. 

  

Miljö- och byggnadsnämnden får besluta om redaktionella ändringar i bilaga 1-5. 

Timavgift 

7 § Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 

1 (fast avgift). 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 

tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 

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

och 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

8 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 915 kr år 2019. 

9 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 

handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, 

samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och 

kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut. 

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 

mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar 

tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

10 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad 

på SKL:s webbplats i oktober månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

11 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som 

antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i 

form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 

med timavgiften. 
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Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

12 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 

har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 

avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske 

vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden 

13 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 

sökanden. 

14 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

15 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 

är sökanden i förekommande fall även 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 kungörelser i ärendet 

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

om områdesskydd. 

16 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma 

att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna 

taxa. 

Avgifter för anmälningsärenden 

17 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 

avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, 

eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 

timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 

som anmälan avser.   

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

18 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelse i ärendet. 

19 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma 

att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna 

taxa. 
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Avgift för återkommande tillsyn 

20 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 

fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift 

betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt 

(C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas 

enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd som saknar krav på anmälan 

(”U” och ”UH”) och för vilka kommunen har beslutat om fast avgift för återkommande tillsyn 

ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

Industriutsläppsverksamhet 

21 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 

timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

22 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning 

besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt 

utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna 

tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden 

eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den 

som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 

23 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera 

olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara 

timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg 

om 25 procent. 

24 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 

krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av 

bilaga 3. 

25 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån 

vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 
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26 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas från 

och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet 

meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten 

har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs. 

27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 

vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska 

betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

28 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt 

anges i taxebilaga 1. 

29 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar 

åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den 

som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

 

30 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, 

nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden sätta 

ner eller efterskänka avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall. 

 

Avgiftens erläggande 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tanums kommun. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 

utsökningsbalken. 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift 

ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 

länsstyrelsen. 
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Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och 

dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 



Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 

HÄLSOSKYDD

Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning med vattentoalett och med utsläpp 

till mark eller vatten för ett  till fem hushåll (1-25 pe) 

som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och 

som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av en gemensam 

avloppsanordning med vattentoalett och med utsläpp 

till mark eller vatten för 26-200 pe, och som inte 

omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning 

med vattentoalett ansluten till sluten tank, och som inte 

omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 

till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 

av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 

toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

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 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 

slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 

eller intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Taxebilaga 1



Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 

vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-

förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-

förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 

vattentoalett för ett hushåll (5-25 pe), och som inte 

omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 

vattentoalett för 26 -200 pe, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom ett område med 

detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 

annan orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift



Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av många 

människor.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 

förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 

sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn

Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 

strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 

kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 

strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 

Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 

kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 26 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 

taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 miljö-

tillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 

uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 

tillhörande utrymmen,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande,

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 

badanläggningar, strandbad och andra liknande 

anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 

annars utnyttjas av många människor,

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygienisk behandling,

7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET

Prövning av ansökan



Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 

till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-balken Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 

anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa och som 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-

balken, 2 kap 31 § p 2 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 

ORGANISMER

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Tillsyn

Information innan installation påbörjas eller hantering 

inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 

ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 

(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 

rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 miljötillsynsför-

ordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-

verkets föreskrifter om 

skydd mot mark- och 

vattenförorening vid 

hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5  miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift



Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 

kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 

spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 

Tillsyn

Underrättelse och samråd innan installation eller 

konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 

ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthus-gaser, 2 kap 31 

och 32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

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 § eller enligt artikel 3.3 andra 

stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsför-ordningen 

(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 

Tillsyn

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 

kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 

2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift



Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 

laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 

viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 

nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 

1005/2009, förordning 

(EG) nr 291/2011, 

2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL

Prövning av ansökan

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning 

av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 

har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 

föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2)

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 

lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 

bete.

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Tillsyn

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.  

9 kap 1 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 

eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 

växtskyddsmedel.  

9 kap 3 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2),  

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift



Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

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 (NFS2015:3).

4 kap 4 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 

till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.  

4 kap 2 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3),  

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3), 

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

PCB

Prövning av ansökan

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-

produkt i byggnader och anläggningar och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

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 fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

Tillsyn

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 

om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER

Tillsyn



Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 

i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 

myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 

åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER

Tillsyn

Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor som inte innebär 

utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 

utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 

2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 

p 7-9, p 11-14, 

p 16, p 17, p 19  miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 

KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 

omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 

möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i material och 

produkter, 

3. minska de negativa effekterna av avfall, och

4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 

efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 

26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 3



Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 

inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 

den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 

område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 

beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 

natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Timavgift

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 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 

naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 

8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

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 Timavgift

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 § miljbalken Timavgift

Tillsyn

Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 

kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har meddelat 

föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 

ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 

kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 

järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-

tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och

3. växtodlingen

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  

2 kap 32 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift



Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 

som har beslutats av länsstyrelsen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 

vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Vilthägn 12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 

markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 

1 kap 19 och 20 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

Handläggning av anmälan

Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 

fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 

att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 

miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 

har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 

länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 

skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 

som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 

på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 

om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 

kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Avgiftsnivå 2



Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 

hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 

hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 

kompostera eller på annat sätt återvinna eller 

bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 

miljöbalken, 45 § 

avfallsförordningen 

(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 

fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Avgiftsnivå 2

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 

behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Avgiftsnivå 2

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Avgiftsnivå 2

Tillsyn

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Stängselgenombrott. 26 kap 11 § miljö-balken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13)

Timavgift



Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 

FISK

5.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 

ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)



15.151 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.220 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.240 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.260 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.280 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.310 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 

råvaror

15.340 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.90 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION

22.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 

KÄRNBRÄNSLE

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.41 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Sprängämnen

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.46 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.47 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.150 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.160 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



27.140 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.71 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

34.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL

39.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.90 C 6
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.



VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen

40.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.100 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.120 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

63.2001 U 6
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 

timmar.

Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

85.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.1601 U 6
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 

timmar.



VERKSAMHETSGRUPP AVFALL

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande

90.430 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.251 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.171 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Deponering

90.281 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.341 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

90.230 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 

underjordsförvar

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.370 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 

som uppkommit i egen verksamhet

90.391 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.141 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR

92.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

92.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 

1
H 6

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 

tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

1
H 6

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 

tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

2
H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 6 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 6 timmar.



Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Avgift

Livsmedel av animaliska 

råvaror
U Timavgift

Livsmedel av vegetabiliska 

råvaror
U Timavgift

Kvarnprodukter U Timavgift

Livsmedel av kombinerade 

råvaror
U Timavgift

Mjölkprodukter U Timavgift

Bryggeri eller annan 

anläggning för framställning av 

malt, maltdryck eller 

läskedryck med en produktion 

av mindre än 1 000 ton per 

kalenderår.

U Timavgift

TEXTILVAROR U Timavgift

PÄLS, SKINN OCH LÄDER U Timavgift

TRÄVAROR U Timavgift

MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR
U Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Timavgift (efterskottsbetalning)



KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR U Timavgift

Glas, glasvaror och keramiska 

produkter
U Timavgift

Cement, betong, kalk, krita 

och gips
U Timavgift

Andra mineraliska produkter U Timavgift

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING

U Timavgift

Motorer, turbiner och reaktorer U Timavgift

Motorfordon U Timavgift

Maskinell bearbetning
U Timavgift

Anläggning där organiska 

lösningsmedel förbrukas per 

kalenderår med mindre än 500 

kilogram i lackering av 

vägfordon till följd av 

reparation, underhåll eller 

dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar.

U Timavgift

Anläggning där det per 

kalenderår förbrukas mindre 

än 1 ton halogeneradre 

organiska lösningsmedel, eller 

mindre än 5 ton organiska 

lösningsmedel

U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN 

OCH ANDRA KEMISKA 

PRODUKTER

U Timavgift

Förbränning U Timavgift

Vindkraft U Timavgift

Värme- och kylanläggningar U Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING U Timavgift
Anläggning för 

fordonstvätt>1250 personbilar, U Timavgift

Anläggning där det per 

kalenderår hanteras högst 1 

000 m3 flytande 

motorbränslen, eller högst 1 

miljon normalkubikmeter gas 

U Timavgift

FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING

MINERALISKA PRODUKTER

METALLBEARBETNING

FÖRBRUKNING AV 

ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL

GAS- OCH 

VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME 

OCH KYLA 



Annan trafikinfrastruktur U Timavgift

Flygplats för motordrivna 

luftfartyg där högst 500 

flygrörelser per kalenderår 

äger rum.

U Timavgift

LABORATORIER U Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD U Timavgift

Biologisk behandling U Timavgift

Deponering U Timavgift

Förbränning U Timavgift

Lagring som en del av att 

samla in avfall
U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 

sortering
U Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 

OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.

U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER U Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER

Fordonsservice; 

fordonsverkstäder, åkerier mm
U Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH

ETER

Bostäder m.m. 45 § FMH, punkt 1UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH

ETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, punkt 2UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH

ETER

Hotell m.m. 45 § FMH, punkt 4UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH

ETER

Idrottsanläggningar, camping, 

bad m.m.
45 § FMH, punkt 5UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH

ETER

Lokaler för hygienisk 

behandling
45 § FMH, punkt 6UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH

ETER

Lokaler för förvaring av djur 45 § FMH, punkt 7UH Timavgift

HAMNAR OCH 

FLYGPLATSER

AVFALL
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KF § 6 KS 2019/0724-812 

Reviderad taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagen inför 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 

kraft. Den nya kontrollförordningen innebär att ändringar kommer att 

genomföras i flera svenska förordningar för att den nya 

kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 2019. 

Miljö- och byggnadsnämndens livsmedelskontroll utgår i dagsläget från en 

taxa antagen av kommunfullmäktige 2011-11-04. Grunden för nuvarande 

taxa är i dag kontrollförordning (EG) 882/2004 och den svenska regleringen 

som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) 

och förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

och vissa jordbruksprodukter. 

  

För att kommunen ska ha möjlighet att ta betalt för livsmedelskontrollen 

efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas till den nya 

förordningen. Till exempel behöver hänvisningar till den nu gällande 

kontrollförordningen (EG) 882/2004 ändras och anpassas till den nya 

kontrollförordningen före årsskiftet. I tidigare taxa har miljö- och 

byggnadsnämnden haft möjlighet att göra en årlig indexuppräkning av 

timtaxan för varje år för att handläggningskostnaden per timme ska följa 

kostnadsutveckling. Enligt nuvarande taxa görs uppräkning från AKI 

(arbetsmarknadsindex) och KPI (konsumentprisindex). 

SKR har tagit fram ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV (prisindex 

för kommunal verksamhet) som är avsett att användas för kommunerna som 

underlag vid beräkning av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta 

löner och priser. I nuvarande förslag föreslås därför också en övergång till 

PKV vilket bättre motsvarar en kostnadsutveckling för kommunal 

verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 oktober 2019, § 

275 att godkänna förslag till taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagen, att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelslagen, samt att föreslå kommunfullmäktige att 

taxan ska träda ikraft (vid tidpunkten för kommunfullmäktiges antagande av 

taxan 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 29 oktober 2019, § 275 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagen 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 december 2019, § 296 
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Yrkanden 

Liselotte Fröjd (M) föreslår att taxan gäller från 1 mars 2020. 

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar på beredningsförslaget och beredningsförslaget med 

tilläggsyrkandet från Liselotte Fröjd var för sig och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt bredningsförslaget med Liselotte 

Fröjds tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagen, och 

  

att taxan gäller från 1 mars 2020 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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Storemyrsvägen 2 0525-180 00
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagen

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Tanums kommuns kostnader för offentlig
kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive
förordning (2006:1166) 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
dettappas ur kran till konsument1, och
2. snus och tuggtobak.

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

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och
byggnadsnämnden efter handläggning.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften1034 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för
en anläggning

1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003
2019-09-30 2 (6)
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eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de
andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

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
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

6 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.

Avgift för registrering

7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift
för 1,5 timmars kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

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

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar)
multipliceras med timavgiften.

9 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
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.

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För
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det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §.
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 kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets
början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts
under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt § 5 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

13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett
enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll

14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala
avgift till miljö-och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll,
inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i
tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet,
beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll

15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7
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§, betala avgift till miljö-och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll
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 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys
av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet

16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tanums kommun genom
dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet
om avgift eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket (1034 kr) ska dock börja
tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska
debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad
timavgift (1034 kr).

Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden
under denna period.
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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. Riskmodulen

Riskklass Kontrolltid
(timmar)

1 26
2 20
3 14
4 10
5 6
6 4
7 2
8 1
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Tabell 2. Informationsmodulen

Orsak till kontrollbehov
vid anläggningen

Verksamhetens
storlek

Kontrolltid
(timmar)

Utformar märkning men
märker/förpackar inte
livsmedel

Oberoende
24

Utformar märkning samt
märker/förpackar
livsmedel

a - mycket stor
b - stor

c - mellan
d - liten

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

8

6

2

Utformar inte märkning
men märker/förpackar
livsmedel

a - mycket stor
b - stor

c - mellan
d - liten

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

4

3

1

Utformar presentation
men märker/föpackar inte
livsmedel

Oberonde 0

Utformar inte
presentation och
märker/förpackar inte
livsmedel

Oberoende 1

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen

Erfarenhetsklass A B C
Tidsfaktor 0,5 1 1,5



 

 Tanums kommun Protokoll 13 (21) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-01-20  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 7 KS 2019/0802-116 

Anmälan av protokoll över Inspektion enligt 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har skickat ett protokoll över inspektion enligt föräldrabalken 

och förmynderskapsförordningen. 

Beslutsunderlag 

Protokoll daterat 4 november 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga ärendet till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  
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KF § 8 KS 2019/0773-926 

Meddelanden om granskningsrapport 
Biståndsbedömning inom hemtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat sin granskningsrapport ”granskning av 

biståndsbedömning inom hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten” 

Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019 

Yrkanden 

Yttrande 

Roger Wallentin (C) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga revisionsrapporten till handlingarna  



 

 Tanums kommun Protokoll 15 (21) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-01-20  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 9 KS 2019/0774-926 

Meddelande om kommunrevisionens uppföljning  av 
biståndsbedömning av ekonomiskt bistånd 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat sin granskningsrapport ”uppföljning av 

biståndsbedömning av ekonomiskt bistånd”. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport 

Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019 

Yrkanden 

Yttranden 

Roger Wallentin (C) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

att lägga uppföljningen till handlingarna  
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KF § 10 KS 2019/0799-111 

Val efter Thore Axelsson (L) som ersättare i tekniska 
nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Thore Axelsson (L) har skickat in en avsägelse som ersättare i tekniska 

nämnden. Kommunfullmäktige har nu att utse en ny ersättare efter Thore 

Axelsson. 

  

Thore Axelsson sitter även som ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott 

och krisutskott. Tekniska nämnden utser ny ersättare till nämndens 

arbetsutskott och krisutskott. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Thore Axelsson 

Tjänsteskrivelse daterad 17 december 2019 

Valberedningens presidiums protokoll den 18 december 2019, § 13 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga Thore Axelsson (L) som ersättare i tekniska nämnden, 

  

att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Thore Axelsson (L) utse 

Christian Haneson (L) för resterande del av mandatperioden 2019-2022 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Thore Axelsson 

Christian Haneson 

Troman 

Personalavdelningen  
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KF § 11 KS 2019/0797-111 

Begäran om ny röstsammanräkning efter Lotta 
Långström (L) som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Lotta Långström (L) har den 5 december 2019 skickat in en avsägelse för 

sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 5 december 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga Lotta Långström (L) från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige, och 

  

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning efter Lotta Långström 

(L) ersättare i kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Lotta Långström 

Troman 

Personalkontoret 

Länsstyrelsen  
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KF § 12 KS 2019/0720-111 

Meddelande om ny röstsammanräkning efter Ulf 
Bertilsson (M) som ledamot i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Bertilsson (M), har den 1 november 2019 skickat in en avsägelse 

avseende samtliga politiska uppdrag från och med den 31 december 2019.  

  

Länsstyrelsen meddelar i beslut daterat 11 december 2019 att ny ledamot 

blir Ingrid Klingspor. Ny ersättare blir Carl Fredelin. 

Beslutsunderlag 

Ny röstsammanräkning från länsstyrelsen 

Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga meddelandet till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  



 

 Tanums kommun Protokoll 19 (21) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-01-20  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 13 KS 2019/0721-111 

Meddelande om ny röstsammanräkning efter Catarina 
Bertilsson (M) som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Catarina Bertilsson (M), har den 1 november 2019 skickat in en avsägelse 

avseende samtliga politiska uppdrag från och med den 31 december 2019.  

  

Länsstyrelsen meddelar i beslut daterat 11 december att ny ersättare blir 

Linda Witt. 

Beslutsunderlag 

Beslut om ny röstsammanräkning 

Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga meddelandet till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  
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KF § 14 KS 2020/0012-835 

Motion om förbättrad havsbottenmiljö, Rolf Trohne 
(SD) 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Trohne (SD) har lämnat in en motion om förbättring av 

havsbottenmiljö. 

  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 

Motion från Rolf Trohne (SD) 

Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020 

Yrkanden 

Rolf Trohne (SD) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kommunstyrelsen  
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KF § 15 KS 2020/0064-262 

Hamburgsundskolan - åtgärder med anledning av 
inomhusmiljön 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av en fuktskada är delar av Hamburgsundskolan (D-byggnaden) 

omlokaliserad till ett antal närliggande lokaler.  En utredning visar att det 

inte kan bedrivas verksamhet i byggnaden förrän tidigast vårterminen 2021. 

De lokaler skolan tillfälligt hyr behövs till andra ändamål varför skolan 

behöver nya tillfälliga lokaler. 

  

Fastighetsavdelningen har tillsammans med verksamhetsansvariga tagit 

fram förslag på en modullösning som hyrs in under utredningstiden av den 

permanenta lösningen samt under den tid det tar att åtgärda lokalerna. 

Anbud på moduler har tagits in. Det finns också möjlighet att behålla 

modulerna under den tid som den planerade ombyggnaden av ABC- 

byggnaden pågår. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 20 januari 2020, § 1 

Hemställan från tekniska förvaltningen daterad 10 januari 2020 

Tjänsteskrivelse  

kommunstyrelsens beslut den 20 januari 2020, § 1 

Yrkanden 

Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Christian Askros (SD) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att ge barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 2 450 000 kronor, 

för finansiering av skolmoduler i Hamburgsund, 

  

att finansiering sker via eget kapital, och  

  

att tekniska nämnden har rätt att teckna ett hyresavtal med en 

modulleverantör till en kostnad av 2 450 000 kronor för att lösa tillfälliga 

skollokaler i Hamburgsund 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen 


