Taxebilaga 1
Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken – HKF 4210
Kolumnen Tid visar antalet timmar årlig tillsynstid. Timmarna multipliceras med gällande timtaxa för
att räkna fram den årliga avgiften.

Nr

Beskrivning

1

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER, 2 KAP MILJÖBALKEN

1.1

Tillsyn

1.1.1

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler följs.

2

SKYDD AV OMRÅDEN M.M, 7–8 KAP MILJÖBALKEN

2.1

Prövning

2.1.1
2.1.2

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser.
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och
kulturreservat.
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter
för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde.
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
vattenskyddsområde.
Prövning av ansökan i övrigt enligt skydd av naturen enligt 7 och 8
kap. miljöbalken (t.ex. förlängning av dispens/tillstånd som ännu
inte löpt ut eller att ändra dispens eller tillstånd där tiden för
genomförande ännu inte löpt ut).
Prövning av ansökan om dispens från förbud inom
biotopskyddsområde.
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6
2.1.7

2.2

Tillsyn

2.2.1

Naturreservat eller biotopskyddsområde med areal överskridande
400 hektar som har inrättats genom beslut av Huddinge kommun.
Naturreservat eller biotopskyddsområde med areal överskridande
200 hektar men underskridande 400 hektar som har inrättats
genom beslut av Huddinge kommun.
Naturreservat eller biotopskyddsområde med areal
underskridande 200 hektar som har inrättats genom beslut av
Huddinge kommun.
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter,
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Tid

Timavgift, i de fall
tillsynen inte ingår
i en årlig avgift.

9
9

9

Timavgift

Timavgift

9
Timavgift

15
10

8

3

Nr

Beskrivning

3

MILJÖFARLIG VERKSAMHET, 9 KAP MILJÖBALKEN

3.1

Prövning

3.1.1

Prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan om inrättande av
avloppsanordning (punkt 3.1.1.1 - 3.1.1.5 avser prövning för avloppsanordningar upp till och med 5 personekvivalenter), anslutning av
vattentoalett eller ändring enligt 13–14 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avseende:

3.1.1.1
3.1.1.2

Inrättande av vattentoalett med sluten tank.
Inrättande av BDT-avlopp (bad-, disk- och tvätt) eller annan
avloppsanordning.
3.1.1.3 Inrättande av vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten (t.ex.
minireningsverk eller markbäddar).
3.1.1.4 Inrättande av WC till sluten tank och BDT-avlopp med utsläpp i
mark eller vatten.
3.1.1.5 Anslutning av vattentoalett och/eller BDT-avlopp till befintlig
godkänd avloppsanordning.
3.1.1.6 Inrättande av avloppsanordning för 6 till 24 personekvivalenter.
3.1.1.7 Inrättande av avloppsanordning för 25–200 personekvivalenter.
3.1.1.8 Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt 3.1.1.1 - 3.1.1.5.
3.1.1.9 Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt punkt 3.1.1.6 - 3.1.1.7.
3.1.1.10 Ändring av tillstånd eller godkännande som ännu inte utnyttjats
(avloppsanordningen är inte påbörjad och verksamhetsutövaren
vill ändra tillståndet och tiden för genomförande i tillståndet är
giltig).

Tid

5
8
9
9
6
14
18
6
Timavgift
Timavgift

3.1.2

Handläggning av anmälan att inrätta annan slags toalett än vattentoalett
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avseende:

3.1.2.1

Annan toalett än vattentoalett (t.ex. urinseparerande
förmultningstoalett).
Inrättande av sådan toalett som avses i 3.1.2.1 och BDT-avlopp
med utsläpp i mark eller vatten.

3.1.2.2

4
9

3.1.3

Handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd avseende inrättande
av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet, avseende:

3.1.3.1

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med
effekt upp till och med 20 kW innanför kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med
effekt upp till och med 20 kW utanför kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

3.1.3.2

5,5

7

Nr

Beskrivning

3.1.3.3

Prövning av ansökan inom fastställt vattenskyddsområde (primär
skyddszon) avseende berg-, ytvatten- och jordvärmepump eller
motsvarande med effekt upp till och med 20 kW.
Övriga anläggningar (t.ex. frikyla, ytjordvärme, ytvattenvärme)
med effekt upp till och med 20 kW.
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med
effekt över 20 kW men maximalt 10 MW
Ändring av tillstånd eller godkännande som ännu inte utnyttjats
(t.ex. ändring av situationsplan, ny placering av borrhål).

3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6

3.1.4

Miljöprövningsförordningen

3.1.4.1

Handläggning av anmälan eller ansökan avseende
anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) avseende:
1. Anläggande och drift av miljöfarlig (C-verksamhet)
verksamhet,
2. Bedrivande av sådan verksamhet som avses i 1 om
inrättningen eller verksamheten ändras och ändringen är
av betydelse från störningssynpunkt,
3. Ändring av inrättning eller verksamhet av sådant slag som
i taxebilaga 2 har beteckning A eller B om ändringen inte
medför att tillstånd krävs 1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
Prövning av ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 b § MB samt
prövning i övrigt enligt miljöfarlig verksamhet (frivilligt tillstånd).

3.1.4.2

3.2

Tillsyn

3.2.1
3.2.2

Trafikverkets vägnät (allmänna vägar) inom Huddinge kommun.
Trafikverkets (eller annan ansvarigs) järnvägsnät inom Huddinge
kommun.
Annat spårvägsnät inom Huddinge kommun.
Kommunens vägnät inom Huddinge kommun.
Tillsyn av enskilda avlopp mindre än 25 personekvivalenter.
Tillsyn av egenkontroll (t.ex. årliga provtagningsresultat) för
minireningsverk och/eller markbäddar mindre än 25
personekvivalenter där resultaten är tillfredsställande.
Tillsyn av egenkontroll (t.ex. provtagningsresultat) för
minireningsverk och/eller markbäddar mindre än 25
personekvivalenter där resultaten kräver mer uppföljningsarbete.
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt
förteckning i taxebilaga 2.
Tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet i övrigt.

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

3.2.7

3.2.8
3.2.9

Tid
9

Timavgift
15
Timavgift

Timavgift

Timavgift

100 (årlig avgift)
50 (årlig avgift)
15 (årlig avgift)
50 (årlig avgift)
5
2

Timavgift

Årlig avgift enligt
taxebilaga 2
Timavgift

Nr

Beskrivning

4

HÄLSOSKYDD, 9 KAP MILJÖBALKEN

4.1

Prövning

4.1.1

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
- nötkreatur, häst, get, får eller svin
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
- orm.
Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och
annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40
och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.1.7

4.1.8

Prövning av ansökan om dispens från eldningsförbud enligt 11 §
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (HKF
1300).
Prövning i övrigt enligt de lokala föreskrifterna för att skydda
människors hälsa och miljön (HKF 1300).
Prövning av ärenden enligt badvattenförordningen (2008:218).
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller
arrangera:
- verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar,
piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg, eller
- bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor, eller
- förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
specialskola, sameskola eller internationell skola.
Prövning i övrigt gällande verksamheter som kan riskera att skada
människors hälsa eller orsaka olägenheter (hälsoskydd), 9 kap. MB
m.m.

Tid

5
3
4
4

5

Timavgift
Timavgift
4

8

10
12

Timavgift

Nr

Beskrivning

4.2

Tillsyn

4.2.1

Tillsyn över följande verksamheter, byggnader, lokaler och anläggningar
enligt 38 och 45 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd:
Vård, boende och samlingslokaler

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3
4.2.1.4

Verksamheter för vård eller annat omhändertagande (t.ex. häkte,
anstalt, särskilt boende, mm):
- med 1 - 29 boende,
- med 30 - 99 boende,
- med 100 - 250 boende,
- med fler än 251 boende.
Tillsyn av byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Avser
den som upplåter bostad i byggnader med fler än 2 bostäder,
även bostadsrättsföreningar.

Samlingslokaler där många människor brukar samlas.
Verksamheter för boende utan vård eller omhändertagande
(avser t.ex. asylboende eller andra liknande bostäder):
-

med 1 – 29 boende,
med 30 - 99 boende,
med 100 - 250 boende,
med fler än 251 boende.

4.2.2

Undervisningsverksamhet

4.2.2.1
4.2.2.2

Förskola, fritidshem och liknande verksamhet
Grund- eller gymnasieskola:

4.2.2.3

- med plats för högst 100 elever,
- med plats för 101–400 elever,
- med plats för mer än 400 elever.
Högskola eller motsvarande vuxenutbildning:

4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.2.6

- med plats för högst 100 elever/studenter,
- med plats för 101–400 elever/studenter,
- med plats för mer än 400 elever/studenter.
Tillägg för integrerad fritidsverksamhet, d v s om förskolan eller
skolan har fritidsverksamhet integrerad i lokalen/verksamheten.
Tillägg för integrerad idrottsanläggning, d v s om förskolan eller
skolan har idrottsanläggning integrerad i lokalen/verksamheten.
Andra pedagogiska verksamheter (t.ex.öppen fritidsverksamhet,
öppen förskola, m m).

Tid

Årlig avgift enligt
nedan:
2
6
8
10
1 tim. årlig avgift
För varje byggnad
med bostäder
utöver byggnad 1
tillkommer en
avgift med tillägg
med 0,5 timmar.
Avgift tas ut per
fastighet.
3
Årlig avgift enligt
nedan:
2
5
6
8
8 (årlig avgift)
Årlig avgift enligt
nedan:
6
8
10
Årlig avgift enligt
nedan:
4
6
8
2 (årlig avgift)
2 (årlig avgift)
3 (årlig avgift)

Nr

Beskrivning

4.2.3

Hotell, pensionat och liknande verksamheter där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad

4.2.3.1

Hotellrörelse som är tillståndspliktig enligt 2 § lag (1966:742) om
hotell- och pensionatsrörelse.
Pensionat-, vandrarhems-, bed & breakfaströrelse eller
motsvarande tillfälliga boenden som är tillståndspliktiga enligt 2 §
lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.
Övriga hotell-, pensionat-, vandrarhems-, bed & breakfaströrelser
eller motsvarande tillfälliga boenden.

4.2.3.2

4.2.3.3

Tid

6 (årlig avgift)
3 (årlig avgift)

Timavgift

4.2.4

Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad
och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller
som annars utnyttjas av många människor:

4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3

Idrottsanläggningar, gym eller liknande anläggningar.
Campinganläggning.
Verksamhet med bassängbad med simbassäng (avgiften avser 1
bassäng).
Verksamhet med bassängbad med simbassäng (avgiften avser
varje extra bassäng om bassängbadet har fler än 1 bassäng),
tillägg till 4.2.4.3.
Verksamhet med bubbelpool, jacuzzi eller likande som är upplåten
åt allmänheten eller som används av många människor.

3 (årlig avgift)
3 (årlig avgift)
8 (årlig avgift)

Verksamhet med badtunna, kar, floatingtank eller dylikt som är
avsedd för vattenaktivitet men inte är en simbassäng, som är
upplåten åt allmänheten eller som används av många människor.
Strandbad (avser EU-bad enligt badvattenförordningen 2008:218
och HVFMS 2012:14).
Övriga strandbad.
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är
upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många.

3 (årlig avgift)

4.2.4.4

4.2.4.5

4.2.4.6
4.2.4.7
4.2.4.8
4.2.4.9

1 för varje extra
bassäng (årlig
avgift)
6 (årlig avgift)

8 (årlig avgift)
6 (årlig avgift)
Timavgift samt
ersättning för
kostnad för analys

4.2.5

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

4.2.5.1

4.2.5.2

Verksamhet med risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg.
Övriga verksamheter där det inte finns risk för blodsmitta.

4.2.6

Förvaring av djur.

4.2.6.1

Verksamhet med förvaring av djur.

4.2.7

Övrigt

4.2.7.1

Tillsyn i övrigt av verksamheter, byggnader och lokaler som kan
riskera skada människors hälsa eller orsaka olägenheter.

5 (årlig avgift)

Timavgift
Timavgift
Timavgift

Nr

Beskrivning

5

MILJÖSKADOR, 9–10 KAP MILJÖBALKEN

5.1

Prövning

5.1.1

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

Timavgift

5.1.2

Timavgift

5.1.3

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

5.2

Tillsyn

5.2.1

Tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken.

6

VATTENVERKSAMHET, 11 KAP MILJÖBALKEN

6.1

Tillsyn

6.1.1

Tillsyn av vattenverksamhet.

7

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET, 12 KAP
MILJÖBALKEN

7.1
7.2

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB.
Tillsyn och prövning i övrigt enligt 12 kap. MB.

8

KEMISKA PRODUKTER, 14 KAP MILJÖBALKEN

8.1

Prövning

8.1.1

Växtskyddsmedel och biocidprodukter

8.1.1.1

Handläggning av ansökan om dispens enligt 2 kap. 39 §
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.
Handläggning av ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 40 §
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning
(2014:425) om bekämpningsmedel.
Handläggning av ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 1 § (inom
vattenskyddsområde) Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2015:2) om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel.
Handläggning av ärende enligt 9 kap. NFS 2015:2.

8.1.1.2
8.1.1.3
8.1.1.4

8.1.1.5

Tid

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift
Timavgift

Timavgift
8
6
10

Timavgift

Nr

Beskrivning

Tid

8.1.1.6

Handläggning av underrättelse enligt 4 kap. 2 § NFS 2015:3.

5

8.1.1.7

Avser ärenden där försiktighetsmått eller skyddsåtgärd krävs
innan spridning av biocidprodukter utförs.
Handläggning av underrättelse enligt 4 kap. 2 § NFS 2015:3.

1

8.1.1.8

Avser ärenden där försiktighetsmått eller skyddsåtgärd inte
krävs innan spridning av biocidprodukter.
Handläggning av ärende avseende begäran av dokumentation
enligt 5 kap. 1 § NFS 2015:3.
Prövning i övrigt gällande växtskyddsmedel och biocidprodukter.

8.1.2

PCB

8.1.2.1

Anmälan av saneringsåtgärd enligt 18 § förordning (2007:19) om
PCB m.m. avseende sanering av fog- och golvmassor med PCBhalt. Avgiften tas ut per fastighet/objekt.

8.1.3

Asbest i ventilationsanläggningar

8.1.3.1

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997).

8.1.4

Cisterner

8.1.4.1

Handläggning i ärende om cistern med brandfarlig vätska eller
spillolja som tagits ur bruk.
Handläggning i ärende om installation av cistern avseende:
- hantering av mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller
spillolja
- hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller
spillolja inom vattenskyddsområde.

8.1.1.8

8.1.4.2

8.1.5

Fluorerade växthusgaser, f-gaser (köldmedier)

8.1.5.1

Handläggning av ärende om information gällande installation
eller konvertering av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller
värmepumpsutrustning enligt 14 § förordningen (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser.

8.1.6

Övrigt

8.1.6.1

Prövning i övrigt gällande kemiska produkter.

8.2

Tillsyn

8.2.1

PCB

8.2.1.1

Byggnader eller andra anläggningar där fogmassa eller
halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller
renovering under åren 1956 - 1973, i vilka PCB i fogmassor
förekommer eller kan antas förekomma i sådana halter som
fodrar sanering. Tillsynsavgiften gäller per byggnad och avser
inventering, à jour-hållning och kontroll av befintliga uppgifter.

Timavgift
Timavgift
12

Timavgift

2

Timavgift
Timavgift

2

Timavgift

1,5 (årlig avgift)

Nr

Beskrivning

8.2.2

Cisterner

8.2.2.1

Tillsyn av hantering av mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller
spillolja i cistern, inklusive tillhörande rörledningar och
slangledningar. Avser cistern som bedömts som betryggande
enligt besiktningsprotokoll och inte kräver ytterligare
handläggning.

43

8.2.2.2

Tillsyn av hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller
spillolja inom vattenskyddsområde. Avser cistern som bedömts
som betryggande enligt besiktningsprotokoll och inte kräver
ytterligare handläggning.

4

8.2.2.3

Tillsyn av hantering av mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller
spillolja i cistern, inklusive tillhörande rörledningar och
slangledningar. Avser cistern som bedömts som inte
betryggande enligt besiktningsprotokoll och kräver ytterligare
handläggning.
Tillsyn av hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller
spillolja inom vattenskyddsområde. Avser cistern som bedömts
som inte betryggande enligt besiktningsprotokoll och kräver
ytterligare handläggning.

6

8.2.2.4

8.2.3

Fluorerade växthusgaser, f-gaser (köldmedier)

8.2.3.1

Handläggning av ärende avseende årsrapport enligt 15 §
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, där
rapporten bedöms vara komplett och inte kräver uppföljning
från nämnden.

8.2.3.2

8.2.3.4
8.2.3.5
8.2.3.6

Avgift tas ut för varje enskild anläggning och för varje enskild
årsrapport, och som omfattar:
- 1-4 utrustningar,
- 5 eller fler utrustningar.
Tillkommande avgift för handläggning av ärende avseende
årsrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser
- när rapporten är ofullständig (komplettering krävs)
- när rapporten visar på brister i anläggningen
- handläggning avseende bristfälligt utförd kontroll.
Handläggning avseende utebliven årsrapport.
Tillsyn i övrigt gällande fluorerade växthusgaser.
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter (cisterner etc.).

Tid

7

4

2
4

1,5
2
2
Timavgift
Timavgift
Timavgift

9

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR, 15 KAP
MILJÖBALKEN

9.1

Prövning

9.1.1

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 24–25 §§ MB.

6

Nr

Beskrivning

Tid

9.1.2

Prövning enligt renhållningsföreskrifter för Huddinge kommun:
15 § - Kompostering av matavfall
16 § - Slutbehandling av latrin
17 § - Slutbehandling av slam
18 § - Totalbefrielse, eget omhändertagande av hushållsavfall
19 § - Gemensam behållare
20 § - Uppehåll i avfallshämtning
20 § - Uppehåll i hämtning av slam
21 § - Förlängt hämtningsintervall.
Prövning i övrigt i ärende avseende avfallshantering och
producentansvar.

1
4
4
2
2
2
2
2
Timavgift

9.1.3

9.2

Tillsyn

9.2.1

9.2.3

Tillsyn av transportörer som yrkesmässigt transporterar farligt
avfall.
Tillsyn av transportörer som yrkesmässigt transporterar ickefarligt avfall.
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar.

10

UPPDRAG M.M.

10.1

Vattenprovtagning på uppdrag (analys- och resekostnader
tillkommer).
Sammanställning och bearbetning av ärenden och uppgifter ur
objektsregister eller ur diariet (avser inte utlämnande av allmän
handling).
Övriga tjänster som utförs på uppdrag.
Myndighetsutövning i samband med detaljplaner eller
motsvarande.

9.2.2

10.2

10.3
10.4

11

MILJÖSANKTIONSAVGIFTER M.M.

11.1
11.2

Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap. MB.
Upprättande av anmälan till Polismyndigheten eller
Åklagarmyndigheten enligt 26 kap. 2 § MB.

12

DELGIVNING

12.1

Handläggning vid stämningsmannadelgivning med
delgivningsman.

13

ÖVRIGT

13.1

Tillsyn och prövning i övrigt enligt miljöbalken och/eller
tillhörande förordningar och/eller föreskrifter eller EUlagstiftning där det saknas en särskild angiven taxa.

5 (årlig avgift)
Timavgift
Timavgift

Timavgift
Timavgift

Timavgift
Timavgift

4
4

1

Timavgift

