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Vägledning till Taxa för Miljöbalken och strålskyddslagens områden 

Inledning 
Taxan för miljöbalken och strålskyddslagens områden som togs fram att börja gälla 
den 1 januari 2022 är ett omfattande dokument med många bilagor. För att förenkla 
för verksamhetsutövare och medborgare som vill ta reda på hur ärenden för prövning 
och viss tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagens områden debiteras 
presenteras här hur några av de vanligaste ärendena som handläggs av miljöenheten 
debiteras. Notera dock att vägledningen inte tar upp samtliga ärenden som handläggs 
av miljöenheten. För fullständig information om hur ett ärende debiteras hänvisar vi 
till gällande taxa.  

Timavgift 
Vid handläggning av ärenden med anledning av ansökan, anmälan eller tillsyn debiteras en 
avgift baserat på tiden för handläggning. För vissa ärenden finns fastslagna 
handläggningstider, schabloner, för hur mycket tid som debiteras i ärendet. I andra ärenden 
debiteras för den faktiskt nedlagda tiden i ärendet. Timavgiften för hur mycket som 
debiteras för en timmes handläggningstid regleras årligen enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV).  

För år 2022 är timavgiften för en timmes handläggningstid 1266 kr.  

I handläggningstiden som debiteras ingår bland annat 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. 
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Ärenden 
Här följer några exempel på ärenden som handläggs av miljöenheten och hur de debiteras 
enligt Taxa för miljöbalken och strålskyddslagens områden. Inom parantes hänvisas till 
taxebilagans nummer och punkt där ärendet beskrivs i taxan.  

Ansökan om tillstånd för installation av bergvärme, jordvärme och ytvattenvärme 
Enligt Håbo kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs det tillstånd för inrättande av 
bergvärme, jordvärme och ytvattenvärme i Håbo kommun. För ansökan om tillstånd för 
anläggningar upp till 10 megawatt som innehåller 1-5 borrhål debiteras en avgift 
motsvarande 3 timmars handläggningstid (bilaga 1,1.4). 

För ansökan om tillstånd för anläggningar upp till 10 megawatt som innehåller 6 eller fler 
borrhål debiteras timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet (bilaga 1, 1.11) 

För anläggningar som tar ut eller tillför mer än 10 megawatt från mark gäller 
anmälningsplikt och anmälan ska skickas in till länsstyrelsen.  

 
Cisterner 
Lagring av brandfarliga vätskor.  
Vid anmälan om cisterner i eller ovan mark för mer än 1 m3 vätska debiteras en avgift som 
motsvarar 3 timmars handläggningstid (bilaga 1, 3.1).  

Nötkreatur, Höns och orm 
För ansökan om att hålla nötkreatur, häst, får, get, svin eller orm inom detaljplanerat område 
debiteras en timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet (bilaga 1, 1.6 och 1.8). 

För ansökan om hållande av pälsdjur eller höns som inte är sällskapsdjur inom detaljplanerat 
område debiteras en avgift som motsvarar 2 timmars handläggning (bilaga 1, 1.7).  

Köldmedier, fluorerande växthusgaser 
För anmälan vid installation eller konvertering av utrustning som innehåller minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter debiteras en avgift som motsvarar 2 timmars handläggning (bilaga 1, 
4.1).  

Vid handläggning av inskickad årlig rapport för köldmedia som är komplett senast 31 mars 
(enligt 15 § Förordning 2016:1128) debiteras en handläggningsavgift på 2 timmar (bilaga 1, 
4.2).  

Vid handläggning av en årlig rapport som ej är komplett den 1 april debiteras en avgift som 
motsvarar minst 3 timmars handläggning (bilaga 1, 4.3 och 4.5). 

Många av ovanstående krav gällande anmälan och rapportering av köldmedier kan leda till 
miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Det innebär att du kan få betala en straffavgift 
enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Avlopp 
Vid ansökan om att anlägga en avloppsanordning för upp till 200 personekvivalenter 
debiteras en avgift som motsvarar 8 timmars handläggning. Det gäller oavsett vilken sorts 
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avloppsanordning som anläggs (minireningsverk, markbädd, BDT-avlopp eller sluten tank 
till exempel) (bilaga 1, 1.1)  

För att anlägga en avloppsanordning för 200-2000 personekvivalenter ska en anmälan om 
miljöfarlig verksamhet lämnas in, för vilken en timavgift debiteras för handläggningstiden 
(bilaga 1, 1.12). För anläggningen debiteras sedan en årlig tillsynsavgift på 18 timmar 
(bilaga 2, 37.3).   

För tillsyn av avloppsanläggningar upp till 200 personekvivalenter debiteras timavgift 
för nedlagd handläggningstid i ärendet (bilaga 3, 21.1). 
För minireningsverk genomförs årligen 2 timmars tillsyn på varje anläggning de tre 
första åren minireningsverket är i bruk.  

För anmälan om att inrätta annan toalett än WC (förmultningstoalett, eltoalett eller 
torrtoalett med latrinkompostering) debiteras timavgift för nedlagd handläggningstid i 
ärendet (bilaga 1, 1.16).   

Strandskydd 
För ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifterna debiteras en avgift 
motsvarande 8 timmars handläggning (bilaga 1, 12.1).  
 
Enligt 29§ i Taxa för miljöbalken och strålskyddslagens områden får avgifter i 
enskilda fall sättas ner om det finns särskilda skäl med hänsyn till bland annat nedlagd 
handläggningstid. För ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifterna där 
ansökan avvisas debiteras därför en avgift som motsvarar 4 timmars handläggningstid. 
För en återtagen ansökan debiteras timavgift för faktiskt nedlagd tid i ärendet. 

För ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifterna där ansökan kräver mer än 10 
timmars handläggningstid debiteras timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet 
(bilaga 1, 12.7). Exempel på dispensärenden som ofta tar mer än 10 timmars 
handläggningstid är dispensansökningar som får avslag.  

Kompost 
För anmälan om att själv kompostera hushållsavfall debiteras en avgift motsvarande 3 
timmars handläggning (bilaga 1, 15.6).  

Enligt 29§ i Taxa för miljöbalken och strålskyddslagens områden får avgifter i 
enskilda fall sättas ner om det finns särskilda skäl med hänsyn till bland annat nedlagd 
handläggningstid. En anmälan om att själv kompostera hushållsavfall kan därför 
debiteras en avgift motsvarande 1 timmes handläggningstid om anmälan som lämnas 
in är komplett och ej behöver kompletteras och handläggningen av ärendet inte tar mer 
tid.  

Hälsoskyddsverksamheter 
För anmälan om att driva anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter, som till 
exempel bassängbad, förskola, fritidshem och skola debiteras en avgift som motsvarar 
6 timmars handläggning (bilaga 1, 1.23-1.24).  
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För anmälan om att driva anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter som erbjuder 
hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta, till exempel tatuerare, 
fotvårdare eller kosmetisk tatuering debiteras en avgift som motsvarar 6 timmars 
handläggning (bilaga 1, 1.22).  

Enligt 29§ i Taxa för miljöbalken och strålskyddslagens områden får avgifter i 
enskilda fall sättas ner om det finns särskilda skäl med hänsyn till bland annat nedlagd 
handläggningstid. För anmälan om att bedriva håltagning av öron med 
håltagningspistol på frisersalong, vilket från den 1 juli 2021 också innefattas i de 
verksamheter som är anmälningspliktiga, debiteras en avgift som motsvarar 2 timmars 
handläggning om handläggningen av ärendet inte tar mer tid.  


