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Taxa för prövning och tillsyn inom

miljöbalkens område i Kils kommun
INLEDANDE BESTÄMMELSER
r

S

Denna taxa gäller avgifter för Kils kommuns kostnader för prör,'ning och tillsyn

enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsomräde, bl.a.
vad gäller natun'ård- och kulturvård, skydd av ornråden, miljöfarlig verksamhet,
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenvelksamhet, skötsel av
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och
producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning

till kommunen

utgå bl.a. enligt

z6 kap. zz $ miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt z5 kap. z

g

miljöbalken för rättegångskostnader.

z $ 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.

3.

Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i öwigt.

3 $ Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

Tillsp

som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kr'äver

utredning.
2

Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken
eller bestämmelser medclelade med stöd av miljöbalken överklagas.

4 $ Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande

av avgift fattas av

myndighetsnämnden.
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S S Enligt z7 kap.3 g miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt
denna taxa eller enligt z6 kap. zz g miljöbalken skyldiga att lämna cle uppgifter
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Avgiftsuttag sker

1.

I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet
(fast avgift),

2.

I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),

3.

I förhållande

till

den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilcla

ärendet (tirnavgift)

4.

Enligt de andra grundersom anges itaxan.

TIMTAXA
6

$ Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan t too kronor per hel

timme

handläggningstid för år zor9.
7 $ I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som va4'e tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller

i

öwigt, beredning i öwigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sädan avgift tas
ut förvarje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För

inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
r9.oo och o7.oo lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med r,5 gånger

ordinarie timavgift.

8

$ Timtaxan (timavgiften) höjs varje kalenderår med den procentsats för det

föregående kalencleråret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns

publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för

indexuppräkningen är oktober månad zor8.
Öwiga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

AVGIFTER FOR PROVNING
9

g Avgift för prö.ming av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska

betalas i form avlcrst augift genom att den handläggningsticl som anges i taxebilaga

r multipliceras med timtaxan eller i form av timaugift genom att den faktislit
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nedlagda handläggningstiden i ärenclet multipliceras med timtaxan eller enligt de

grunder i öwigt som anges i taxebilaga r.
Avgift för prörming ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser och erläggas innan hanclläggningen påbörjas.

ro

S

Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte fär tas i bruk

förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därwid inte godkännas, var{ör
besiktning måste ske vid ytterligare tillf?ille, tas timavgift ut för kommunens
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

rr $ Avgift för prövning ska er-läggas av sökanden. Avgift

tas inte ut för en ansökan

som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

rz g Avgift för prör'ning
r3

$

ska erläggas även om ansökan avslås

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av

kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersdtta kommunens
kostnader enligt r9 kap. 4 och 5 gg miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats
av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är dven slryldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärenclen om tillstånd, dispens eller
undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:rz5z) om
områdesskydd enligt miljöbalken.

r4 $ Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den
verksamhet eller åtgärd som prör.mingen avser enligt vad som anges i denna taxa.

AVGIFTER MED ANLEDNING AV ANMALAN
15 $ Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas

i

fast augift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga r
multipliceras med timtaxan eller i form av timaugift genom att clen faktiskt
form

av

nedlagda handläggningstiden i ärendet rnultipliceras med timtaxan eller enligt de

grunder i öwigt som anges i taxebilaga r.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga z ska full
avgift betalas för den punkt som rnedför den högsta avgiften med tillägg av z5
procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser och erläggas innan handläggningen påbörjas.
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S

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bech'iver eller

avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av

miljöfarlig verksamhet med beteckningen

C i z-32 kap.
(zor3:z5r)
miljöprövningsförordningen
är denne i förekommande fall också
slq'ldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har
påbörjats.
17 $ Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för
tillsyn i öwigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser
enligt vad som anges i denna taxa.

AVGIFT FÖR TILLSYN I ÖVRIGT
t8

g För regelbunden

tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller

hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga z ska betalas en ärlig tillsynsaugift
som baseras på den tillsynstid som miljö- och byggnadsnämnden tilldelar

anläggningen eller verksamheten. Tillsynsticlen bestäms genom en riskbedömning
av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt

taxebilaga z samt en rasHassificering och erfarenhetsbedömning (placering

i

riskkolumn) enligt taxebilaga g. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och
riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas
genom att tilldelad tillsy'nstid multiplicelas med timtaxan.
Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie
tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som friranleds
av extraordinära händelser, ingår inte

i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder

tas timavgift ut.

19 $ Avgifter för tillspr i ör.'r'igt ska betalas i form av.,fast årlig augift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga r

multipliceras med timtaxan eller i form av thnaugift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i öwigt som anges i taxebilaga r.

Inspelitioner och andra tillslmsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor, inte åtlyder förelägganclen eller förbud eller som föranleds av
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extraordinära händelser, ingår inte i

clen

fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas

timavgift ut.

zo $ För verksamhet

som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med

utgångspunlt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten
produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt taxebilaga e ska ftill avgift betalas för den punkt som medför
den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges

för de övriga verksamheterna.

zr

$ Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift

ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd

till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller
anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

zz g Avgift för tillsyn ska betalas

av den som bedriver eller avser att bedriva

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsy'n över

miljöskador enligt ro kap. miljöbalken, ska tillspsavgiften betalas av den som
enligt ro kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

NEDSÄTTNING AV AVGIFT
z3

$ Om det finns särskilda skäl med hänsyn

till verksamhetens art och

omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och öwiga omständigheter,
får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

AVGIFTENS ERLÄGGANDE M.M.
z4 $ Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kils kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

VERKSTÄLLIGHETSFRAGOR M.M.
25 $ Av r kap. z $ och

9 kap. + $ förordningen

(tgg9:g4o) om avgifter förprövning

och tillsy:n enligt miljöbalken, framgår att myndighets beslut om avgift får

verkställas enligt utsökningsbalken.
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z6 $ Av r kap. z g och 9 kap. S $ förordningen (r998:94o) om avgifter för prörming
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att en myndighet får förordna att dess beslut
om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

27 $ Enligt

19

kap. t

g

miljöbalken överHagas beslut om avgift hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den r januari zot9. I ärenden som rör tillstånd och
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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