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Prislista 

För handläggning av olika ärenden tas en avgift ut. Avgiften är olika för olika ärenden. Vissa 
ärenden har en fast avgift medan det för andra ärenden tas ut en avgift baserad på den tid 
handläggningen tar. Avgiften är då 966 kr/timme. 

Ärende Pris 

Avlopp 

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 3 864 kr 

2. Inrättande av vattentoalett för ett hushåll med avloppsutsläpp till mark eller
vatten 5 796 kr 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 5 796 kr 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle 8 694 kr 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3 864 kr 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-24
personekvivalenter 8 694 kr 

Anmälan 

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 864 kr 

Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3 864 kr 

Prövning av ansökan/anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

1. Förmultningstoalett 1 932 kr 

2. Latrinkompost 1 932 kr 

Sopdispens/Slamdispens/Avfall 

Var 4 vecka sopor 966 kr 

Gemensam behållare sopor 966 kr 

Totalbefrielse sopor 966 kr 

Uppehåll sopor 966 kr 
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Slamdispens/Latrindispens 966 kr 

Dispens från tömning av fettavskiljare 966 kr 

Anmälan om kompostering, återvinning eller bortskaffande enligt 45 § 
Avfallsförordningen 966 kr 

Cisterner 

Anmälan om installation av cistern utomhus 966 kr 

Anmälan om hantering av mer än 250 m3 brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområde 966 kr 

Bekämpningsmedel 

Ansökan om spridning av bekämpningsmedel Timavgift 

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel Timavgift 

Djur och gödsel 

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 3 864 kr 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3 864 kr 

3. Giftig orm 5 796 kr 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit 
med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Per spridningstillfälle 3 864 kr 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Per ansökan 3 864kr 



Reviderad 2019-01-02 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se
Klostergatan 1 Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se

Värmepumpar 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 1 932 kr 

2. Övriga anläggningar Timavgift 

Anmälan enligt miljöprövningsförordningen och 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet 

Handläggning av anmälan enligt miljöprövningsförordningen 

Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251)  

Belopp som 
motsvarar den 
årliga 
tillsynsavgiften 
som utgår för 
verksamhet enligt 
taxebilaga 2  

Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller 
arrangera 

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercingsverktyg eller andraliknande skärande eller stickande verktyg 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som 
innebär silikoninjektioner 

Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur 

3 864 kr 

1 932 kr 
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2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor 3 864 kr 

3. Skol- och fritidsverksamhet

- Skola med mer än 400 elever 5 796 kr 

- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 3 864 kr 

- Skola med högst 100 elever 1 932 kr 

- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter 3 864 kr 

Köldmediehantering 

Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om 
flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som 
innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

966 kr 

Granskning av rapportering enligt 29 § förordningen (2007:846) om flourerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, 
HCFC, halon, HFC. 

Här ingår även information av skrotning av köldmedieaggregat. 

966 kr/år 

Miljöskador 

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 

Timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med anledning av 
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig 
miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått 

Timavgift 

Tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken mark- och vattenområden, grundvatten, 
byggnader eller anläggningar samt allvarliga miljöskador: 

Timavgift 

Livsmedel/dricksvatten/tobak 

Registrering av livsmedelsanläggning 966kr 

Registrering av dricksvattenanläggning 966 kr 

Anmälan om försäljning av tobak 1 932 kr 

Övrigt 

Saneringintyg fartyg Timavgift 




