Miljö- och hälsoskyddsenhetens faktablad nr 8

Tillsynsavgifter - miljöbalken
Miljö- och bygglovsnämnden har möjlighet att ta betalt för det arbete som utförs i samband med
anmälningar, ansökningar och vid tillsyn.
För rådgivning eller information till företag och privatpersoner tas avgift inte ut.
Enligt miljöbalken ska den som förorenar betala
för den skada som uppstår. Detta innebär att det är
den som driver en miljöfarlig verksamhet, hälsoskyddslokal eller liknande som ska betala en avgift.
Kommunfullmäktige i Järfälla beslutar om taxans
storlek och för närvarande är den 950 kr/timme. Inom
livsmedelslagens område är taxan 1000 kr/timme.
Mervärdesskatt tas inte ut.
Fast avgift
Flera verksamheter i Järfälla betalar en årlig avgift
för sin verksamhet. Avgiften är beräknad utifrån tillsynsbehovet för verksamheten. Det kan variera från
ett besök per år till en gång vart femte år beroende på
verksamhetens miljö- eller hälsopåverkan, omfattningen av verksamheten med mera.
I den årliga avgiften ingår följande:

•

Tillsynsbesök + en uppföljande kontroll, inkl
förberedelsetid och restid.

•

Granska och besvara miljö- eller årsrapporter

•

Rådgivning och information

•

Föreläggande och förbud för att åstadkomma
rättelse

Följande ingår inte i den årliga avgiften:

•

Anmälningar i samband med ändringar av verk		samheten.

Avgift vid anmälan och ansökan
När en anmälan eller ansökan enligt miljöbalken lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden tas en avgift
ut för handläggning. Faktura för årlig avgift skickas
ut i början av året, timavgifter faktureras när ärendet
avslutats. Exempel på avgifter redovisas nedan.

Typ av anmälan/
ansökan
Anmälan om miljöfarlig
verksamhet

Kostnad
1 årsavgift enligt
fastställd taxa

Anmälan om värmepump, 1-5 borrhål

3 800 kr

Fler än 5 borrhål

5 700 kr

Anmälan för
•    verksamhet som
erbjuder hygienisk behandling med risk för
blodsmitta ex. tatuerare
och fotvårdare
• bassängbad
• skolor
• förskolor, fritids mm

5 700 kr

7 600 kr

• Nya ärenden som uppstår, t ex förorenad mark,
		 nedskräpning eller klagomål. Dessa ärenden
debiteras med normal handläggningstaxa.
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