Bilaga 3| Miljösanktionsavgifter
TABELL 24: Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Avsnitt i checklistan

Sanktionsavgift

G1

För sent inskickad miljörapport för tillståndspliktig verksamhet.

1 000 kr för B-verksamhet

G1

Uppfört vilthägn utan tillstånd.

500 kr/ha inhägnad mark där
allmänhet får färdas fritt, vid
mer än 2 ha och högst 50 000
kr

G1

Saknar tillstånd kring avloppsanordning.

3–5 000 kr, beroende på avvikelsens art

G2

Uppfyller inte kraven på egenkontroll, tillståndspliktiga verksamheter. Kraven finns under punkt G2 i faktadelen.

10 000–25 000 kr per krav

G4

Underlåter att informera tillsynsmyndigheten om lagring av brandfarliga vätskor.

1 000 kr

G4

Inte utfört installations- eller revisionskontroll vid lagring av brandfarliga vätskor.

3 000 kr

G4

Har inte besiktigat cisterner inom angiven tid.

2 000 kr

G6

Uppfyller inte kraven på läckagekontroll av kyl-, värme- och klimatanläggningar innehållande vissa köldmedium. 5 000 kr

G6

Har inte upprättat ett register över anläggningar enligt ovan.

2 000 kr

G6

Har inte informerat tillsynsmyndigheten om installation eller konvertering av anläggningar enligt ovan.

5 000 kr

G6

Årlig rapport om läckagekontroll inkommer för sent (efter 31 mars).

1 000 kr

G6

Uppfyller inte föreskrivna krav på certifiering vid installation av anläggning med växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen om den som är skyldig att betala avgiften är:
a. en fysisk person eller ideell förening
b. en juridisk person som inte är en ideell förening.

a. 3 000 kr
b. 10 000 kr

G8

Saknar transportdokument vid transport av farligt avfall.

5 000 kr

V7

Använder växtskyddsmedel klass 1L utan behörighet.

10 000 kr

V7

Använder växtskyddsmedel klass 2L utan behörighet.

5 000 kr

V7

Har inte antecknat hållna skyddsavstånd vid spridning av bekämpningsmedel utomhus, övriga gjorda försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan och i vilket syfte bekämpningsmedlet använts.

5 000 kr

V7

Använder utrustning för spridning av växtskyddsmedel utan att kunna visa att den är godkänd av Jordbruksverket. 10 000 kr

V9

För liten del av åkermarken höst- eller vinterbevuxen, då mer än 5 ha åkermark finns.

500 kr/ha dock minst 1 000 kr
och högst 25 000 kr

V10

Ej journalfört mottagande av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel resp. vid bortförande av stallgödsel.

1 000 kr
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