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Dokumentets syfte 
Från och med den 1 januari 2023 gäller ny miljötaxa i Nacka kommun. Taxan anger vilka avgifter som tillämpas för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden samt lagen med särskilda bestämmelser för 
gaturenhållning och skyltning. 

Dokumentet gäller för 
Företag, organisationer och privatpersoner som ansöker, anmäler eller får tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen 
eller lag med särskilda bestämmelser för gaturenhållning och skyltning.   
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INLEDANDE BESTÄMMELSER 
1  § Denna taxa gäller avgifter för Nacka kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, 
skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 
avfall och producentansvar. Tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter överläts av Länsstyrelsen 
i beslut den 13 december 1991 med undantag för Koviks avfallsanläggning. Även Frentabs 
anläggning (bergtäkt, återvinning och vattenverksamhet) har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet, 
eftersom de inte har överlåtit tillsynen sedan tillståndsbeslutet 2022.  
 
Denna taxa gäller också för kommunens tillsyn enligt strålskyddslagen samt lagen med särskilda 
bestämmelser för gaturenhållning och skyltning. 
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

 

2  § 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 övrigt. 

3  § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den nämnd som enligt 
kommunfullmäktiges beslut är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn 
som medför avgiftsskyldighet. 

4  § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Överklaganden av nämndens eller överinstans beslut. 

5  § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 
26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

TIMTAXA 

6  § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 380 kronor per timme handläggningstid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), i 
förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig 
tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  

7  § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
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ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
Sådan avgift tas ut för varje 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 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, 
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

8  § Den nämnd som utövar tillsynen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i prisindex kommunal verksamhet (PKV). 

AVGIFTER FÖR PRÖVNING 
9  § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast 

avgift genom att den bestämda handläggningstid som anges i taxebilaga 1 A multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1A. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. 
Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas 
timavgift ut för nämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås eller återtas. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av nämnden är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ 
miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden 
är även skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller 
undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken. 

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 
som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

AVGIFTER MED ANLEDNING AV ANMÄLAN 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 

genom att den bestämda handläggningstid som anges i taxebilaga 1 A multipliceras med timtaxan 
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1A. 

 Avgift ska betalas för varje ärende som anmälan avser. 
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16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att  
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet  
med beteckningen C i miljöprövningsförordning (2013:251) är denne i förekommande fall också 
skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet. 

17 § Anmälningsavgift ska erläggas även om anmälan återtas eller leder till förbud av åtgärden eller 
verksamheten. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att 
tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.  

AVGIFT FÖR TILLSYN I ÖVRIGT 
19 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 2 A  

ska betalas timavgift alternativt årlig tillsynsavgift baserad på den tillsynstid som nämnden tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att  
tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. För verksamheter som omfattas av årlig tillsynsavgift 
får nämnden i särskild ordning besluta om avgift för extra tillsyn. Denna får tas ut  
ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den årliga 
avgiften. Extra tillsynsavgift beräknas som timavgift och debiteras i efterskott den som är 
verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

20 § För regelbunden tillsyn av hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 B ska en  
årlig tillsynsavgift betalas som baseras på en av nämnden utförd riskbedömning.  
Den årliga tillsynsavgiften erhålls genom att verksamheten först tilldelas en grundavgift.  
Denna är kopplad till för verksamheten aktuell avgiftsklass och verksamhetstyp. Därutöver 
tillkommer eventuella tilläggsavgifter. Den årliga tillsynsavgiften blir därför grundavgiften  
plus summan av aktuella tilläggsavgifter. 

 Efter varje tillsynsomgångs första besök görs en erfarenhetsbedömning vars resultat kan motivera en 
sänkt årlig avgift. Den årliga avgiften kan sedan höjas igen eller sänkas med ytterligare en timmes 
avgift. Den årliga avgiften kan aldrig bli högre än den avgift som verksamheten fått i den inledande 
riskbedömningen. 

 För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om 
avgift för extra tillsyn. Denna får tas ut ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den 
tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften.  

 Extra avgift beräknas som timavgift och debiteras i efterskott från den som är verksamhetsutövare 
vid tillsynens utförande. 

21 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den bestämda 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 A multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1 A. 

22 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
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23 § Årliga avgifter 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. Årliga avgifter ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs. 

24 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 
kostnader. 

NEDSÄTTNING AV AVGIFT 
25 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

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

AVGIFTENS ERLÄGGANDE MED MERA 
26 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nacka kommun. Betalning ska ske inom tid 

som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

VERKSTÄLLIGHETSFRÅGOR MED MERA 
27 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. Betalas inte avgift inom föreskriven tid tas skälig dröjsmålsränta ut från 
räkningens förfallodag enligt vad nämnden bestämmer. 

28 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även 
om det överklagas. 

29 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas nämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen. 
 

 
 
 
 
Postadress: Nacka kommun, 131 61 Nacka 
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E-post: info@nacka.se 
SMS: 716 60 
Webb: www.nacka.se 
Org. nummer: 212000–0167 
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Bilaga 1A. FASTA AVGIFTER OCH TIMAVGIFTER  
för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område samt lag om gaturenhållning och skyltning 
 
 
I de fall timavgift skall tas ut i stället för fast avgift är avgiften 1 380 kronor 
för varje timme nedlagd handläggningstid på ärendet. 

SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN 
Avgift  
Timmar 

Avgift  
kronor 

Prövning   
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna  timavgift 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får  
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

 timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur-  
och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och vatten-
skyddsområde 

 timavgift 

Anmälan   
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

 timavgift 

Tillsyn   
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i 
övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

 timavgift 

 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN 
Avgift  
Timmar 

Avgift  
kronor 

Prövning   
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 sluten tank för avlopp från vattentoalett och/eller bad, disk 
och tvätt (BDT) 

5 6 900 

2. Inrättande av avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten 8 11 040 

3. Inrättande av avloppsanordning enligt punkterna 1 och 2 på samma fastighet 
och vid samma tillfälle 

9 12 420 

4. Inrättande av reningsverk för avlopp från en fastighet 9 12 420 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-
25 personekvivalenter 

 timavgift 

6. Inrättande av annan typ av avloppsanläggning än i punkterna 1-5  timavgift 
7. Tillkommande avgift vid ofullständig ansökan eller mer komplicerade 

ärenden 
 timavgift 

Avslag på ansökan. Samma tidsåtgång och avgift som ovan  timavgift 
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HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN   
OCH STRÅLSKYDDSLAGEN 

Avgift  
timmar 

Avgift  
kronor 

Prövning   

Prövning av frågor om undantag från lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 timavgift 

Anmälan   

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

  

– per anmälan 3 4 140 

– årsavgift 2 2 760 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om 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 

  

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

8 11 040 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning med ej slutet system,  
akupunktur 

6 8 280 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används  
av många människor 

8 11 040 

3. Skol-, förskole- och fritidsverksamhet   

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN 
Avgift  
timmar 

Avgift  
Kronor 

Anmälan   
Handläggning av anmälan avseende:   
A. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 timavgift 

B. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (213:251)  timavgift 

1. Bergvärmepump med högst 3 hål och max 20 kW 3 4 140 

2. Bergvärmepump med högst 3 hål och max 20 kW inom skyddsområdet för 
vattentäkt 

5 6 900 

3. Bergvärmepump med fler än 3 hål eller uteffekt 20 – 100 kW 5 6 900 

4. Bergvärmepump med fler än 3 hål eller uteffekt 20 – 100 kW inom  
skyddsområdet för vattentäkt 

5 6 900 

5. Bergvärmepump med uteffekt större än 100 kW 5 6 900 

6. Bergvärmepump med uteffekt större än 100 kW inom skyddsområdet  för 
vattentäkt 

6 8 280 

7. Övriga anläggningar  timavgift 

8. Tillkommande avgift vid mer komplicerade ärenden  timavgift 

Tillsyn i övrigt   

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning  
i taxebilaga 2A 

 Årlig avgift för tillsyn 
enligt bilaga 2A 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt  timavgift 
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– skola med mer än 400 elever 10 13 800 

– skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 8 11 040 

– skola med högst 100 elever 7 9 660 

– förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter 7 9 660 

 

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN  OCH 
STRÅLSKYDDSLAGEN 

Avgift  
Timmar 

Avgift  
kronor 

Tillsyn   
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för 
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs och 
vattenmymdighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten HVMFS 
2012:14. Avgift för provtagning: 

  

1. Strandbad  timavgift 
2. Badanläggningar  timavgift 
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter 
och frakt. 

  

Återkommande tillsyn av byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 §  
förordningen (1998:899) om miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd 

 timavgift 

Tillsyn av strålning vid solarier enligt strålskyddslagen  timavgift 

Tillsyn i övrigt   
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter enligt förteckning  
i taxebilaga 2B 

 Årlig avgift för tillsyn 
enligt bilaga 2B 

Tillsyn över hälsoskydd och strålning i övrigt  timavgift 
 
 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 
Avgift  
Timmar 

Avgift  
kronor 

Anmälan   
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. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse 
från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller 
att allvarlig miljöskada uppstått 

 timavgift 

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

 timavgift 
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VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP MILJÖBALKEN 
Avgift  
Timmar 

Avgift  
kronor 

Prövning   

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen  
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

5 6 900 

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen  
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken i samband med prövning av  
avloppsansökan 

3 4 140 

Anmälan   

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen  
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

2 2 760 

Tillsyn   

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet  timavgift 
 
 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MILJÖBALKEN 
Avgift  
Timmar 

Avgift  
kronor 

Prövning   
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 
2014:425) 

 timavgift 

Vattenskyddsområde 
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

 timavgift 

Anmälan   

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel  
(SFS 2014:425) 

 timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter  
(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av  
brandfarliga vätskor 

 timavgift 

Information och underrättelse  timavgift 

Handläggning av underrättelse enligt 14 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser 

2 2 760 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av 
biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 
1998:808) 

 timavgift 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på 
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus): 

  

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark 2 2 760 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner 
ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja 

2 2 760 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med 
tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 
m3 

2 2 760 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 4 5 520 

Tillsyn   

Handläggning av årsrapport för de anläggningar som ska lämna rapport för 
år 2016 enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 

2 2 760 

Handläggning av årsrapport för de anläggningar som ska lämna rapport enligt  
15 § förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser 

2 2 760 

Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) om  
kosmetiska produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning (2011:13) 

 timavgift 
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Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om tatuerings- 
färger, § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13) 

 timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter  Timavgift 
 
 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR  ENLIGT 15 KAP 
MILJÖBALKEN 

Avgift  
timmar 

Avgift  
Kronor 

Prövning   
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa 
avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 

 Timavgift 

Prövning av ansökan om undantag från föreskrifter i renhållningsordningen  
för Nacka kommun 

 Timavgift 

Anmälan   
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om 
kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall som latrin och hushållsavfall, på 
fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

1 1 380 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om 
återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927) 

 Timavgift 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR  ENLIGT 
15 KAP MILJÖBALKEN 

Avgift  
timmar 

Avgift  
kronor 

Tillsyn i övrigt   

Tillsyn över transportörer av avfall enligt 36 eller 42 §§, yrkesmässig insamling 
av avfall enligt 46 § samt handlare och mäklare enligt 47 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

 timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar  timavgift 

 
 

MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP MILJÖBALKEN 

Avgift  
Timmar 

Avgift  
kronor 

Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift  timavgift 

 
 

LAGEN OM GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING 
Avgift  
Timmar 

Avgift  
kronor 

För tillsyn enligt lag om gaturenhållning och skyltning  timavgift 
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Bilaga 2A. FASTA ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER FÖR   
MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER  

I de fall timavgift skall tas ut istället för fast avgift är avgiften 1 380 kronor för varje 
timme nedlagd handläggningstid på ärendet. 
 
Prövningsnivå enligt förordningen om miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd:   
A och B = tillståndspliktig, C = anmälningspliktig, U = utan prövning 
 
KK = Klassningskod 
TF = Tidsfaktor i timmar  
MPF=Miljöprövningsförordning (SFS 2013:251) 
 

Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

JORDBRUK, 2 KAP MPF 
C 1.30 8 produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 
11 040 

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT, 4 KAP MPF 

C 10.50  Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 
andra jordarter 

 inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 

 utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER, 5 KAP MPF 
C 15.50-2 10 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av animaliska råvaror för en produktion av mer än 
50 ton men högst 2 000 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte endast avser mjölkprodukter eller glass 
eller endast innebär paketering. 

13 800 

C 15.80 10 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 
ton per kalenderår. 

13 800 

C 15.280  Anläggning för 
1. rostning av mer än 100 ton kaffe men högst 75 000 ton per 

kalenderår. 
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Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

TRÄVAROR, 8 KAP MPF 
C 20.10  Anläggning för yrkesmässig behandling trä och trä- produkter 

med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår om 
inte verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp. 

 

C 20.10-1 25 mer än 10 000 kubikmeter 34 500 

C 20.10-2 20 mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 27 600 

C 20.10-3 15 högst 500 kubikmeter 20 700 

C   Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte tillfällig flisning. 
Produktion baserad på 

 

C 20.40-3 8 mer än 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår 11 040 
C 20.40-6 8 mer än 3 000 kubikmeter löst mått råvara per  kalenderår 11 040 
C 20.40-7 10 Anläggning för framställning eller bearbetning av trä- baserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är  baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på mer än 5 000 kubik- meter råvara per kalenderår. 

13 800 

 

Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

  
KEMISKA PRODUKTER, 12 KAP MPF 

 

C 24.44 20 Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. 

27 600 

C 24.46-1 25 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 

 mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
 mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 

kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, 
 andra kemiska produkter.om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 § MPF 

34 500 

C 24.46-2 20 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material. 

27 600 

C 24.46-3 12 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 2000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 § MPF 

16 560 

C 24.47 20 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

 sprängämnen, 
 pyrotekniska artiklar, 
 ammunition, 
 mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
 mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 

kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår, eller 
 andra kemiska produkter. 

27 600 
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Pröv-
ningsnivå KK 

 
TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

 
 METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING  

OCH FÄRGBORTTAGNING, 16 KAP MPF 
 

C 28.25 8 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, gäller inte 

1. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

11 040 

B 28.50-4 10 Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning 
eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 
2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 

13 800 

B 28.50-8 8 Med uppsamling och filter: 2-100 ton 11 040 
C  28.71  6 Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, 

om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 10 §. 
8 280 

C  28.90  15 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 16 kap 8 § eller 19 kap 2-3 §. 

20 700 

C  28.95  Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är en fordonstvätt eller  
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, 
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalender- år eller 

härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 

50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 

 

C  28.95-1 12 Anläggning som omfattas av mer än två punkter 16 560 
C  28.95-2 10 Anläggning som omfattas av en till två punkter 13 800 

 

Pröv-
ningsnivå KK 

 
TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

 
 METALLBEARBETNING, 18 KAP MPF  

C    Anläggning där det förekommer maskinell metallbe- 
arbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, 
om verksamheten inte är tillstånds-eller anmälningspliktig 
enligt 18 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 § MPF. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för 
vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade 
antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 
behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

 

C 34.80-2  10 5-20 kubikmeter tankvolym 13 800 

C 34.80-3  4 1-5 kubikmeter tankvolym 5 520 

C 35.20  10 Skeppsvarv 13 800 
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Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

 
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, 19 KAP MPF 

   Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med: 

 

C   39.30  8 1. mer än 500 kilogram i fordonslackering 11 040 

C   39.30  8 2. mer än 1 kilogram i kemtvätt 11 040 

C 39.30 8 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalie- 

inspektionen har klassificerats med riskfraserna 
”misstänks kunna ge cancer” (R40), ”kan ge cancer” 
(R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge 
cancer vid inandning” (R49), ”kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge fosterskador”  
(R61), eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 
faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, eller ”reproduktionstoxi- citet kategori 1B”, 

 mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
 mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
 mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. MPF. 

11 040 
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Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER, 20 KAP MPF. 
B 39.60-1 60 Anläggning för lagring eller hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring 
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

82 800 
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Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

C 39.70 12 Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än  
1 ton vid ett och samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,  
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, 
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande 
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller  
”farligt för ozonskiktet”, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

16 560 

C 39.90 6 Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

8 280 

 

Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA, 21 KAP 
B 40.51 35 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 20 megawatt, men mindre än  50 megawatt 
48 300 

C 40.60  Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 

 

C 40.60-1 15 mer än 3 MW men högst 20 MW, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas, 

20 700 

C 40.60-2 6 mer än 500 kilowatt men högst 3 MW, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas,  

8 280 

C 40.60-3 10 mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat  
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 

13 800 

C 40.60  Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott. 
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Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
Kronor 

C 40.100 4 Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 

meter, 
2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 

(gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 

vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att 
verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § MPF. 

5 520 

C 40.110 15 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 
10 megawatt. 
Gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. 

20 700 

C 40.120 6 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde  eller 
i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

8 280 

 

Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

 
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING, 23 KAP MPF 

C 50.10-1 20 Anläggning för tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 2 000 andra motordrivna fordon per  kalenderår. 

27 600 

C 50.10-2 15 Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per  kalenderår. 

20 700 

C 50.20-1 10 Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 
000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 
§. 

13 800 

C 50.20-2 8 Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 
§. 

11 040 

C 50.20-3 8 Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än  5 
miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.   
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 
§. 

11 040 

C 50.20-4 6 Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 
miljon normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter 
gas avsett som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3§. 

8 280 
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Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

 
 HAMNAR OCH FLYGPLATSER, 24 KAP MPF  

B 63.10  Hamn där trafik medges för fartyg med en brutto- 
dräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 

kalenderår. 
Allmän hamn med: 

 

B 63.10-1 160 mer än 5 000 anlöp per år 220 800 

B 63.10-2 100 2 000-5 000 anlöp per år 138 000 

B 63.10-3 60 50-2 000 anlöp per år 82 800 

B 63.10-4 20 10-50 anlöp per år 27 600 

B 63.10-5 15 högst 10 anlöp per år  20 700 

 
 SPÅRANLÄGGNINGAR  

U  150 Nybyggnad av spåranläggning  207 000 

 
 LABORATORIER, 25 KAP MPF  

C 73.10 15 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte  laboratorier som 

1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt  i 
miljöprövningsförordningen, 

2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt   
13 kap. miljöbalken, eller 

3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 
38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd.  

20 700 
 
 
 

 

 
 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 27 KAP MPF  

C 85.10 25 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser  34 500 

 
 RENING AV AVLOPPSVATTEN, 28 KAP MPF  

C 90.16 15 Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men 
högst 2 000 personekvivalenter. 

20 700 

 

Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

 
  AVFALL, 29 KAP MPF  

   Lagring som en del av att samla in avfall  
C 90.40 12 Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 
 mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
 mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt 

avfall i andra fall 

16 560 
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Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

B 90.50 20 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att 
lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och 
utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 

produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. MPF. 

27 600 
 
 
 
 

 

C    6 Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs  av 

olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 

blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av  elektriska 

eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 

impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

8 280 
 
 
 
 

 

   Mekanisk bearbetning och sortering  
C 90.80 12 Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är 

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall. 

16 560 
 

 

C 90.90 12 Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med 
undantag för förbehandling som består av ingrepp i  
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. 

16 560 
 

 

C 90.110 15 1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 
000 ton per kalenderår, eller 

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

20 700 
 

   Elavfall  
C 90.90 12 Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter 

yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt 
behandla avfallet innan ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter 
eller utrustning som innehåller isolerolja. 

16 560 

 

   Uttjänta fordon  
B 90.119 20 Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 

återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är  
anmälningspliktig enligt 46 § 2. MPF. 

27 600 

C 90.120 12 Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförord- 

ningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 

överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 
bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 

16 560 
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Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

   Användning för anläggningsändamål  
B 90.131  Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett 

sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

timavgift 

C 90.141  Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett 
sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

timavgift 

   Biologisk behandling  
C 90.171  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för 

att behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, 
om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 

mängden är mer än 10 ton men högst  500 ton per 
kalenderår 

 

C 90.171-1 10 100 ton men högst 500 ton per kalenderår 13 800 

 C 90.171-2 8 10 ton men högst 100 ton per kalenderår 11 040 
C 90.171-3 6 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 

mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap 2 eller 3 §. 

8 280 

   Förbränning  
C 90.230 6 Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 

icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 
och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

8 280 

   Deponering  
B 90.270 15 Deponera icke-farliga muddermassor på land längs små 

sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har 
muddrats från, om 
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken inte endast är ringa. 

20 700 

C 90.281 15 Deponera icke-farliga muddermassor längs små sund, 
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, 
om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

20 700 

   Uppgrävda massor  
C 90.370 15 Behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade 

massor från den plats där behandlingen sker, om 
behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod 
och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

20 700 

   Avvattning  
C 90.375 15 Avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton. 
20 700 

   Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i 
egen verksamhet 

 

C 90.391 8 Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen  
verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

11 040 
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Pröv-
ningsnivå 

KK TF Beskrivning 
Avgift  
kronor 

   Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande  
C 90.430 6 Yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i 29 kap MPF. 

8 280 

 

Pröv-
ningsnivå KK TF Beskrivning 

Avgift  
kronor 

 
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR, 30 KAP MPF 

C 92.20 6 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per 
kalenderår.  

8 280 

 
TEXTILTVÄTTERIER, 31 KAP MPF 

C 93.10-1 10 Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 

avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 
kap. 1 eller 2 §, eller 

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §. 
MPF.  

13 800 

 
BEGRAVNINGSVERKSAMHET, 32 KAP MPF 

B 93.20 18 Krematorium 24 840 

 

Tilläggsavgift för extra tillsyn 
Avgift med hänvisning till 19 §* i taxan för Nacka kommuns verksamhet enligt 
miljöbalken är 1 380 kronor för varje nedlagd timme. 



MILJÖTAXA 2023   
 

 

7 
 

 
 
Bilaga 2B. ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER UTIFRÅN RISK  
OCH ERFARENHETSBEDÖMNING, HÄLSOSKYDD 

 
KK = Klassningskod  
AK = Avgiftsklass 
TF = Tidsfaktor i timmar 

KK AK TF Beskrivning 
Grundavgift 
kronor 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 
Utbildningsverksamhet och liknande 

 

200.10-2 5 8 Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med  
mer än 50 elever 

11 040 

200.10-3 4 6 Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med  
högst 50 elever 

8 280 

200.10-4 4 6 Internationell skola 8 280 

200.10-5 4 6 Grundskola, grundsärskola, specialskola 8 280 

200.10-6 4 6 Förskola 8 280 

    Tilläggsavgift 
kronor 

200.10-2 - 
200.10-5 

 1 För skola med fler än 400 elever 1 380 
 

200.10-2 - 
200.10-6 

 1 För viss del av verksamheten i annan lokal 1 380 

200.10-2 - 
200.10-5 

 1 För idrottshall eller motsvarande 1 380 

200.10-2 - 
200.10-5 

 1 För kemi- och/eller fysiklaboratorium 1 380 

200.10-2 - 
200.10-5 

 1 För trä- och/eller textilslöjdsal eller motsvarande 1 380 

200.10-2 - 
200.10-5 

 1 För lokaler där yrkesinriktad utbildning bedrivs, till 
exempel verkstad, frisör och dylikt 

1 380 

200.10-6  1 För 5 avdelningar eller fler alternativt fler än  
75 barn i verksamheten 

1 380 

200.10-2 - 
200.10-6 

 1 För kvällsuthyrning som äger rum i egen regi 1 380 

Tilläggsavgift för extra tillsyn 
Avgift med hänvisning till 20 §* i taxan för Nacka kommuns verksamhet enligt miljöbalken är 
1 380 kronor för varje nedlagd timme 


