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Förslag till beslut om taxa
Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS
1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) samt lagen om foder och
animaliska biprodukter (SFS 2006:804)
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kävlinge kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd
av miljöbalken, strålskyddslagen eller med anledning av EU:s förordningar inom följande områden: naturvård, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden,
vattenverksamhet, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall
och producentansvar.
Denna taxa gäller även för miljönämndens prövning, registrering och kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen med följdförfattningar samt EG-förordningar som berör livsmedel och foderkontroll.
Taxan gäller även för miljönämndens kontroll enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader mm. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.
Avgiftsskyldig är den som ansvarar för en verksamhet eller åtgärd där rubricerade lagar är tillämpliga.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1.

Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
godkännande, dispens eller undantag.

2.

Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd samt registrering av livsmedelsanläggningar samt handel med vissa
receptfria läkemedel.

3.

Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn/kontroll.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1.

Tillsyn/kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.

2.

Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt rubricerade lagar eller
bestämmelser meddelade med stöd av rubricerade lagar överklagas.

4 § Timavgift enligt denna taxa tas ut med 780 kr per timme
5 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv
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senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är september månad
2009. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
miljönämnden som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller
den tillsyn/kontroll som medför avgiftsskyldighet.
6 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala 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.
Avgifter för prövning

7 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag tas ut enligt vad som anges i taxebilagan med angivet timantal multiplicerat
med timavgiften 780 kr eller med 780 kronor för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.
8 § Om det i 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 därvid inte godkännas, varför besiktning måste
ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning
av den tillkommande handläggningstiden.
9 § Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, registerhållning, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också 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 ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
13 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn/kontroll komma att tas ut för
den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
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Avgifter med anledning av anmälan eller registrering
14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt registrering
av livsmedelsanläggningar eller registrering av handel med vissa receptbelagda
läkemedel tas ut enligt vad som anges i taxebilagan med angivet timantal multiplicerat
med timavgiften 780 kr eller med 780 kronor för varje timme nedlagd
handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxan.
Avgift med anledning av anmälan eller registrering skall betalas för varje avgiftsbelagt
ärende som anmälan eller registreringen avser.
15 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.
16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan eller registrering, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgift för tillsyn/kontroll i övrigt
17 § Avgifter för tillsyn/kontroll i övrigt tas ut enligt vad som framgår i taxebilagan med
angivet timantal multiplicerat med timavgiften 780 kr (fast årlig avgift) eller med 780 kronor för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i
övrigt som anges i taxan.
För verksamhet som tillståndsprövats skall avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
18 § För offentlig kontroll inom områdena foder och animaliska biprodukter skall timavgift betalas.
19 § Avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar tas ut med fast årlig avgift som beräknas genom att multiplicera den kontrolltid som livsmedelsverkets utarbetade riskklassificering ger med timavgiften 780 kronor.
20 § Fast årlig avgift för livsmedelsanläggningar omfattar kalenderår och skall betalas i
förskott. Sådan avgift skall betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga
avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats
Inspektioner och andra tillsyns/kontrollåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
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20a § Avgifter för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel tas ut med en fast
årlig avgift som motsvarar två timavgifter.
20b § Fast årlig avgift för handel med vissa receptbelagda läkemedel omfattar kalenderår
och skall betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas från och med kalenderåret efter det
att verksamheten registrerats av miljönämnden.
Om verksamhetsutövaren har sådana brister att uppföljande besök eller andra
kontrollåtgärder är nödvändiga, tas timavgift ut för dessa åtgärder.
21 § Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift
för tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad
som anges i taxebilagan om avgift för tillsyn över förorenade områden.
22 § Avgift för tillsyn/kontroll skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över förorenade områden, skall tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för
efterbehandling eller kostnader.
Nedsättning av avgift
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsyns/kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av miljönämnden.
Avgiftens erläggande m.m.
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Kävlinge kommun. Betalning
skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
25 § 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.
26 § 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 skall gälla omedelbart även om det överklagas.
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift
hos länsstyrelsen.
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____________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2010. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. I ärenden som rör fast
avgift (årsavgift) tillämpas taxan från och med 1 januari 2010.
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Taxebilaga
Naturvård
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ……………………………………………………………. 4 x timavgift
Tillsyn i övrigt inom naturvården …………………………………………. timavgift
Miljöfarlig verksamhet
Prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning eller
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ………...................................... 3 x tim
Handläggning av anmälan om inrättande av avloppsanordning
utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ……………………………………. 1 x tim
Handläggning av ändring av avloppsanordning enligt 14 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd …………………………………………………………………. 1 x tim
Prövning av ansökan/anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ………………………………………………………………………. 2 x tim
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter ……………………………………… timavgift
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt, t ex handläggning
av övriga icke specificerade anmälningärenden …………………………… timavgift
Förorenade områden
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, byggnader och
anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken ………………………………….. timavgift
Hälsoskydd
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 (kommunala bestämmelser med stöd av miljöbalken)
eller ansökan om undantag från de kommunala bestämmelserna ………….. 1 x tim
Handläggning av anmälan om att inom område med detaljplan
anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning
enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd……………………………………………………………... 1 x tim
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ……………………………………. timavgift
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är
upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många …………………. 0,5 x tim
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Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser.
För ovanstående anläggningar som behöver tillsyn i övrigt ………………. timavgift
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd ……………………………………………… timavgift
Kemiska produkter
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel…………….. timavgift
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel…………………………………………………………. timavgift
Handläggning av anmälan, enligt 28 § Förordning (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen,
av anläggning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC
…………………………………………………………………………….. 1 x tim
Handläggning av inkommen årsrapport , enligt 29 §
Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen, för anläggning som innehåller
CFC, HCFC, halon, HFC
…………………………………………………………………………….. 1 x tim
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att
installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att
installeras inomhus) ……………………………………………………….. 1 x tim
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter …………………………………………. timavgift
Avfall och producentansvar
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde
styckena miljöbalken ………………………………………………………. timavgift
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar …………………. timavgift
Livsmedel
Godkännande av livsmedelsanläggning …………………………………… timavgift, dock
max avgift
motsvarande en
årsavgift
Registrering av livsmedelsanläggning …………………………………….. 1 x tim
Kontroll och provtagning som inte ingår i årsavgiften ……………………. timavgift
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Handel med vissa receptfria läkemedel
Registrering av handel med vissa receptfria läkemedel ……………………..1 x tim
Foder och animaliska biprodukter
Kontroll och provtagning ………………………………………………….. timavgift
Strålskydd
Tillsyn på solarier ………………………………………………………… timavgift
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