Antagen av kommunfullmäktige den
16 november 2020, paragraf 155
Taxa enligt miljöbalken

Taxebilaga 1
Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter
Skydd av naturen
Prövning av ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter
för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från
föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djuroch växtskyddsområde och vattenskyddsområde
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd
som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde
Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter,
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Avgift
Timavgift

Miljöfarlig verksamhet
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning
eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med sluten tank, och
avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten
med utsläpp till mark eller vatten.
3. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till
mark eller vatten, komplett ansökan
4. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till
mark eller vatten, ej komplett ansökan
5. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad
kommunen föreskrivit, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och
tvättavloppsvatten
6. Anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter

Avgift

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit
avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump för enfamiljshus

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Timavgift
Timavgift
Timavgift
Timavgift
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2. Övriga anläggningar

Timavgift

Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett
enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd på fastigheter belägna
på öar i Mälaren, öarna Bryggholmen, Arnö och
Märsön undantagna.
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 §
förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt

miljöprövningsförordning (2013:251) för vilken tillståndseller anmälningsplikt gäller enligt 5 § förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) eller 3, 4,
10, 11 §§ miljöprövningsförordning (2013:251) samt Uobjekt med fast årlig tillsynsavgift
Tillsyn över tandläkarmottagning
Inspektion och handläggning vid tillsyn av enskilda avlopp
i samband med projektuppstart
Tillsyn och granskning av egenkontroll för minireningsverk
och andra avloppsanläggningar med kemisk fällning,
fosforfälla eller fosforfilter.
Tillsyn i övrigt av enskilda avlopp, toalett m.m.
Miljötillsyn i övrigt
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:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Giftig orm
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt
lokala föreskrifter för människors hälsa
Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
40 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd:
1. Förmultningstoalett eller annan typ av toalett än
vattentoalett inkl. ev. latrinkompost
Postadress
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6h
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2. Latrinkompost
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 om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller
arrangerar:
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller
andraliknande skärande eller stickande verktyg
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med mer än 400 elever
Skola med mer än 100 och högst 400 elever
Skola med högst 100 elever
Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
resurscenter

1h
2h
/upplagsplats

Timavgift

Timavgift
Timavgift

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad

som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av
många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om badvatten HVMFS 2012:14
Avgift för provtagning:
1. Strandbad (per provtagningstillfälle)
2. Badanläggningar (per provtagningstillfälle)
3. Enstaka bassänger (per provtagningstillfälle)
4. Plaskdammar (per provtagningstillfälle)
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för
analyser, transporter och frakt. För anläggningar som
behöver återkommande tillsyn tas utöver timavgift en även
årlig avgift ut enligt Taxebilaga 3 och 4.
Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och
anläggningar enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som
meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Timavgift
Timavgift
Timavgift
Timavgift

Årlig
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Timavgift
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Miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med
anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en
anläggning enligt 28 § förordningen(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med
anledning av underrättelse från verksamhetsutövare om
överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig
miljöskada uppstått
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten,
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken

Avgift
Timavgift

Vattenverksamhet
Tillsyn av vattenverksamhet

Avgift
Timavgift

Kemiska produkter
Prövning av ansökan enligt 2 kapitlet, 40 paragrafen i
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Prövning av ansökan enligt 6 kapitlet, 1 paragrafen
förordning (2015:2) om spridning och viss övrig hantering
av växtskyddsmedel. Gäller prövning inom
vattenskyddsområde.

Avgift
Timavgift

Handläggning av information enligt 14 § förordningen

Timavgift

(2016:1128) om fluorerade växthusgaser av utrustning som
innehåller fluorerade växthusgaser.
Handläggning av information enligt 3 kapitlet, 1
paragrafen, i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor:
1. Förvaring av mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller
spillojla cistern ovan eller i mark.
2. Rör- och slangledningar som är anslutna till sådana
cisterner
3. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska
eller spillolja inom vattenskyddsområde.
Återkommande tillsyn av följande anläggningar:
1. Anläggningar som innehåller en fluorerade
växthusgaser och som kräver information enligt 14
§ förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser
2. Tillsyn/granskning av köldmedierapport för
anläggningar som innehåller fluorerade
växthusgaser och som kräver information enligt
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Timavgift

Timavgift

Timavgift

1h
1h
Timavgift

Timavgift

2 h/år
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15§ förordning (2016:1128) och EU nr 517/2014 om
fluorerade växthusgaser
Tillsyn enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Timavgift

Avfall och producentansvar
Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning,
återvinning eller bortskaffande av annat avfall än
trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 §
avfallsförordningen (2001:1063)
Handläggning av anmälan enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering

Avgift
1 h/ansökan

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall
med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen
(2001:1063)
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

Besöksadress
Kungsgatan 23

Timavgift

1 h/anmälan

Timavgift
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www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

