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Ny taxa för tillsyn av köldmedieanläggningar
enligt miljöbalken
Ny taxa för miljöbalkstillsyn
Uppsala kommun förändrar år 2012 taxan
för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område. Den nya taxan
gäller från och med 1 juli 2012. Enligt
den nya taxan kommer den avgift som
företagen ska betala att baseras på det
tillsynsbehov som finns. Tillsynsbehovet
för köldmedieanläggningar beror på hur
stor den installerade mängden köldmedia
är. I tillsynen ingår bland annat
registerhållning och handläggning av
kontrollrapporter.
Avgiftsklass
Anläggningar som innehåller minst 10 kg
köldmedier ska lämna rapport till
miljöförvaltningen senast 31 mars varje
år. Företaget placeras i en avgiftsklass
utifrån installerad mängd köldmedia,
enligt tabellen nedan. Det tas även ut en
avgift för handläggning av information
vid installation och konvertering av
köldmedieanläggning.
Installerad mängd
köldmedia

Om något har blivit fel
Om din verksamhet har ändrats så att det
påverkar årsavgiften ska du ta kontakt
med miljöförvaltningen och meddela
förändringarna. Hänvisa till
tillsynsobjektnamn och diarienumret på
avgiftsbeslutet i din kontakt med
kontoret. Fakturan du får bygger på
avgiftsbeslutet. Om något har blivit fel
med fakturan kontaktar du den
handläggare som står som kontaktperson
på fakturan.
Överklaga inom tre veckor
Om du är missnöjd med ett beslut om
avgift från miljö- och
hälsoskyddsnämnden kan du överklaga
beslutet. Överklagande ska ske inom tre
veckor från det att du fick del av beslutet.
Hur överklagande går till står längst ned i
beslutsskrivelsen. I avvaktan på att ditt
ärende prövas måste du ändå betala den
avgift som beslutet innebär när du får en
faktura på beloppet. Skulle beslutet
senare ändras återbetalas
mellanskillnaden till dig.

Årsavgift

från 10 kg men mindre än
50 kg
från 50 kg till 200 kg
mer än 200 kg

1150 kr
2300 kr
3450 kr

Handläggning av
information

Avgift

Installation/konvertering

1150 kr

Funderingar?
Om du har funderingar eller frågor är du
välkommen att kontakta
miljöförvaltningen.
e-post på miljoforvaltningen@uppsala.se
telefon 018-727 43 04,
måndag  torsdag 09.00-11.00 eller via
Taxan finns på www.uppsala.se
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