Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-09-22, § 203.
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, § 123.

GENERELLT
Tillsynsavgifter
Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:
Tillsyn enligt miljöbalken som föranleder myndighetsingripande
Tillsyn enligt miljöbalken för att följa upp tidigare påpekanden om
bristerna kvarstår
MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Enskilda avlopp. Tillståndsavgifter (fasta)
Prövning av ansökan att anordna avloppsanordning enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Vattentoalett till sluten tank
2. Samtidig installation av WC med sluten tank och BDT
3. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten (omfattar
även befintligt avlopp vid ändrad teknik eller ny placering).
4. Inrättande av annan typ av avloppsanläggning t.ex. bdt-avlopp,
(inom planlagt område med detalj- eller områdesbestämmelser som
framgår av kommunens Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön (KF 2015-03-15, § 34).
5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
6-25 personekvivalenter
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26100 personekvivalenter
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7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101200 personekvivalenter
8. Anslutning av vattentoalett till befintlig anläggning
Enskilda avlopp, Anmälningsavgift
Prövning av anmälan att anordna eller ändra avloppsanordning utan
vattentoalett (WC) enligt 13, 14 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt kommunens
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
(KF 2015-03-15, § 34)
1. Inrätta avloppsanläggning för tvätt, disk och bad (BDT), utom
planlagt eller tätbebyggt område
2. Ändring av avloppsanordning (mindre ändringar som inte innebär
en tillståndsprövning).
3. Prövning av anmälan om att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett, så som förmultningstoalett, torrtoalett med
latrinkompostering eller därmed jämförbar toalett, enligt kommunens
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF
2015-03-15, § 34)
Värmepumpar, Anmälningsavgift
Prövning av anmälan för att inrätta värmepumpanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Jordbruk, Anmälningsavgift
Prövning av anmälan om att anlägga gödselstad inom detaljplanelagt
område enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, med hänvisning till kommunens
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
(KF 2015-03-15, § 34)
Tillsynsavgifter
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning till förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken
tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ samt
U-objekt med fast avgift
Tillsyn enligt Miljöbalkens 7 kap. samt förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
strandskydds- bestämmelser och sådan dispensprövning som
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inte kräver byggnadslovsprövning.
Tillsyn enligt 12 kap 10 § Miljöbalken
Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet
Tillsyn av förorenade områden och i övrigt av mark- och
vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 kap.
miljöbalken Anmälan om förorenad mark §28 förordningen.
HÄLSOSKYDD
Tillstånds- och anmälningsavgifter
Hållande av nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, fjäderfä som
inte är sällskapsdjur samt orm inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt kommunens Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön (KF 2015-03-15, § 34)
Prövning av anmälan enligt 9 kap 12 § miljöbalken samt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för
att driva eller arrangera;
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg,
2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används
av många människor, eller
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.
Tillsynsavgifter
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är
upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många, fast avgift per
anläggning och provtagningstillfälle (laboratorietaxa för respektive
analys tillkommer) enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten.
Återkommande tillsyn av följande byggnader, lokaler och
anläggningar enligt 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd:
1. Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande
utrymmen
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2. Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande
3. Samlingslokaler där många människor brukar samlas
4. Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad:
Lokal med 1-8 bäddar Lokal med 9-20 bäddar
Lokal med 21-50 bäddar
Lokal med mer än 50 bäddar
5. Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar,
strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för
allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor
Idrottsanläggningar
Campinganläggningar
Strandbad
Bassängbad
6. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
7. Tillsyn i övrigt av hälsoskydd
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena
miljöbalken (särskild prövning för heldispens från kommunal
renhållning).
Prövning av ansökan om dispens från renhållning (ändrad tariff,
samtömning), dispens från slamtömning eller ändrat
tömningsintervall
Prövning av ansökan om uppehållsdispens för renhållning eller
slamtömning
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar
KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
Prövning
Prövning av ansökan eller anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.
(Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel)
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Anmälan
Prövning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
(NFS 2003:24).
1. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller
eldningsolja i öppen cistern.
2. Förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska
inom vattenskyddsområde
TILLSYN I ÖVRIGT
Återkommande tillsyn över följande kemiska produkter
Handläggning av rapportering enligt § 29 Förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, gällande vissa
anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser (CFC, HCFC).
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer
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