
 

 

 

 

 
     

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Tjänsteskrivelse| | 2019-10-16 | Sida  

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 

  

 

 

Miljöenhetens tillsynsfrekvenser och schablontider för taxa 

inom miljöbalkens område  

 

 

 
 
Taxebilaga 1 
Denna bilaga innehåller avgifter för prövningsärenden, främst anmälningar och 

tillståndsansökningar. Och viss tillsyn. Avgiftsnivåerna har införts för att dela in 

ärenden i tre nivåer efter komplexitet och de arbetsmoment som ingår i handläggningen: 

 

• Avgiftsnivå 1 att bara bekräfta inkomna handlingar 

• Avgiftsnivå 2 att göra en bedömning av inkomna handlingar vid skrivbordet 

• Avgiftsnivå 3 att göra en bedömning vid skrivbordet och ute på plats 

• Avgiftsnivå 4 timavgift 

 

Varje ärende med samma avgiftsnivå debiteras samma belopp. Detta innebär att 

förslaget taxebilaga 1 har tre avgiftsnivåer med en tydlig koppling till vilka 

arbetsmoment som ingår i handläggningen. Timavgift och fast avgift kan användas där 

handläggning av ärendetypen är mer komplex. 

 

 

Definition av avgiftsnivåer och antal timmar i taxebilaga 1 

Avgiftsnivå Arbetsinsats Timmar 

Avgiftsnivå 1 Endast bekräfta 

handlingar 

2h 

Avgiftsnivå 2 Göra bedömning vid 

skrivbord 

4h 

Avgiftsnivå 3 Göra bedömning vid 

skrivbord och på 

plats 

8h 

Timavgift Komplexa ärenden 

som inte är möjliga 

att schablonisera 

timavgift 
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Taxebilaga 2 
Denna bilaga innehåller verksamheter med fast årlig avgift med följande beteckningar: 

A -tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (prövning avgörs av domstol) 

B -Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (prövning avgörs av länsstyrelsen) 

C -anmälningspliktig verksamhet (prövning görs av miljönämnden i mellersta 

Bohuslän) 

H – anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet (prövning görs av miljönämnden i 

mellersta Bohuslän) 

U – icke anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet  

UH -icke anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 

 

För anmälningspliktiga verksamheter, C och H, bestäms tillsynsbehovet per år av den 

kommunal nämnden i samband med nämndens behovsutredning. Behovet anges som 

högt, normalt eller lågt tillsynsbehov. Tillsynsbehovet är kopplat till olika 

tillsynsfrekvenser och ett förutbestämt antal timmar per år. Timmarna är schablontider. 

För icke anmälningspliktiga verksamheter, U och UH, bestäms tillsynsbehovet per år av 

den kommunala nämnden i arbetet med behovsutredning och det som högt, normalt lågt 

eller sporadiskt tillsynsbehov. De här verksamheterna har inte årsavgifter utan 

efterdebiteras i samband med tillsyn. 

 

 

Tillsynsfrekvenser och schablontider för anmälningspliktiga verksamheter (C) 

Tillsynsbehov Tillsynsfrekvens Tillsynstid/år  

Högt minst 1 

tillsynsinsats/år 

18h årsavgift 

Normalt 2–3 tillsynsinsatser/3 

år 

9h årsavgift 

Lågt 1–2 tillsynsinsatser/3 

år 

6h årsavgift 

 
 

Tillsynsfrekvenser och schablontider för anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

(H) 

Tillsynsbehov Tillsynsfrekvens Tillsynstid  

Högt minst 

1tillsynsinsats/år 

12h Årsavgift 

normalt 2–3 tillsynsinsatser/3 

år 

6h Årsavgift 

lågt 1–2 tillsynsinsatser/3 

år 

3h Årsavgift 
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Tillsynsfrekvenser och schablontider för icke anmälningspliktiga verksamheter (U) 

Tillsynsbehov Tillsynsfrekvens Tillsynstid  

Högt Minst 

1tillsynsinsats/år 

12h Årsavgift 

normalt 2–3 tillsynsinsatser/3 

år 

6h timavgift 

lågt 1–2 tillsynsinsatser/3 

år 

3h timavgift 

Sporadiskt Vid behov - timavgift 

 

 
Tillsynsfrekvenser och schablontider för icke anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter (UH) 

Tillsynsbehov Tillsynsfrekvens Tillsynstid  

Högt Minst 

1tillsynsinsats/år 

12h Årsavgift 

normalt 2–3 tillsynsinsatser/3 

år 

6h timavgift 

lågt 1–2 tillsynsinsatser/3 

år 

3h timavgift 

Sporadiskt Vid behov - timavgift 
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Taxebilaga 3 
För ej anmälningspliktiga verksamheter U eller UH med låg eller sporadiskt 

tillsynsbehov tillämpar nämnden timavgift. U- och UH-verksamheter med lågt 

tillsynsbehov fingår i taxebilaga 3. De verksamheter som har sporadiskt tillsynsbehov 

får huvudsakligen tillsyn i samband med klagomål eller annan icke-periodisk händelse. 

Avgiftsuttag sker i efterhand efter att tillsynsinsatsen genomförts. 

 

 

Taxebilaga 5  

för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

Taxebila 4  

för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

 


