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§ 186 

Taxor för miljö- och byggnämnden 
Dnr 2017-1318-406 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta: 

- Taxa Pbl Tingsryds kommun i enlighet med bifogat förslag 

-Taxa för kontroll av e-cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet med 

bifogat förslag 
-Taxa enligt Tobakslagen i enlighet med bifogat förslag 

-Taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Tingsryds kommun i enlighet 

med bifogat förslag 

-Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) i 

enlighet med bifogat förslag 
.- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 

område i enlighet med bifogat förslag 

Beskrivning av ärendet 

I och med att Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden upphör 2017-

12-31 och Miljö- och byggnadsnämnden övertar myndighetsansvaret för 

delar av de upphörda nämnder 2018-.01-01 måste taxor fastställas för den 

nya miljö- och byggnadsnämnden. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat igenom de nu av 

kommunfullmäktige antagna taxorna och anpassat dem. Inga större 

förändringar har skett förutom att :flertalet av taxorna var relativt gamla och 

tvungna att anpassas efter de förändringar som skett, Exempelvis har Taxa 

för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagens område 

,bilaga 2 byts ut för att gälla ändringarna i miljöprovningsförordningen. 

Taxa för Pbl bygger på samma underlag (Skl 2011) som nu gällande Pbl

taxa men har arbetats fram i en mera lättläst format. En ändring har skett i 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 

område, bilaga 1 där taxan föreslås att för återkommande tillsyn av skola, 

förskola och fritidsverksamhet byts det från timdebitering till årlig 

tillsynsavgift enligt taxebilaga 2. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljö-och byggnadschefen, 2017-10-19 

Taxor enligt ovanstående beslut 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbes1yrkande 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Taxor för miljö- och byggnadsnämnden 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-10-19 1(2) 
Dnr: 2017-1383 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå 

kommunfullmäktige att anta 

- Taxa Pbl Tingsryds kommun i enlighet med bifogat förslag 
-Taxa för kontroll av e-cigaretter och påfyllningsbehållare i enlighet med bifogat förslag 

-Taxa enligt Tobakslagen i enlighet med bifogat förslag 

-Taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Tingsryds kommun i enlighet med bifogat för-

slag 
-Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) i enlighet med bi

fogat förslag 
.- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område i enlighet 

med bifogat förslag 

Sammanfattning 
I och med att Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden upphör 2017-12-31 och Miljö

och byggnadsnämnden övertar myndighetsansvaret för delar av de upphörda nämnder 

2018-.01-01 måste taxor fastställas för den nya miljö- och byggnadsnämnden. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat igenom de nu av kommunfullmäktige an

tagna taxorna och anpassat dem. Inga större förändringar har skett förutom att flertalet av 

taxorna var relativt gamla och tvungna att anpassas efter de förändringar som skett, Exem

pelvis har Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagens område 

,bilaga 2 byts ut för att gälla ändringarna i miljöprovningsförordningen. Taxa för Pbl byg

ger på samma underlag (Skl 2011) som nu gällande Pbl-taxa men har arbetats fram i en 

mera lättläst format. En ändring har skett i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbal

kens och strålskyddslagens område, bilaga 1 där taxan föreslås att för återkommande till

syn av skola, förskola och fritidsverksamhet byts det från timdebitering till årlig tillsynsav

gift enligt taxebilaga 2. 

Ärende 

I och med att Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden upphör 2017-12-31 och Miljö

och byggnadsnämnden övertar myndighetsansvaret för delar av de upphörda nämnder 

2018-.01-01 måste taxor fastställas för den nya miljö- och byggnadsnämnden. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat igenom de nu av kommunfullmäktige an

tagna taxorna och anpassat dem. Inga större förändringar har skett förutom att flertalet av 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Miljö- och byggnadsförvaltningen «Datum» 2(2) 

taxorna var relativt gamla och tvungna att anpassas efter de förändringar som skett, Exem

pelvis har Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagens område 

,bilaga 2 byts ut för att gälla ändringarna i miljöprovningsförordningen. Taxa för Pbl byg

ger på samma underlag (Skl 2011) som nu gällande Pbl-taxa men har arbetats fram i en 

mera lättläst format. En ändring har skett i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbal

kens och strålskyddslagens område, bilaga 1 där taxan föreslås att för återkommande till

syn av skola, förskola och fritidsverksamhet byts det från timdebitering till årlig tillsynsav

gift enligt taxebilaga 2. 
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Inledning 

Utgångspunkter 

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnder att ta ut en avgift i ärenden 
om planavgift, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, 
framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande 
åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, 
villkors besked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök 
på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post
och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för 
program, om ett sådant behövs. När det i taxan nämns byggnadsnämnden avses den 
nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt PBL. 

Allmänna regler om kommunala avgifter 

Kommunallagen 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 

kommunallagen (1991:900 ), som har följande lydelse: 

"Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller. 

För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, 

får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet". 

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som 

regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst 

eller nyttighet som motprestation. Det gäller även "frivilliga uppgifter" som 

tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-

80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig 

uppdragsverksamhet. 

Plan- och bygglagen 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 

byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Där anges i 8 § att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkors besked, startbesked, slutbesked 

och ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsyns besök på byggarbetsplatsen, 
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5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att 
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger 
bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 
§ (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovspliktig anläggning) och den fastighet 
som bygglovet avser har nytta av planen eller områdes bestämmelserna. 

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin 
verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter 
för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig 
synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och 
tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det. 

Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet 

bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 

Betalning av avgift 

Betalning av avgift ska ske till Tingsryds kommun inom den tid som anges i faktura. 
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt 

räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i 
förskott. 

Uttagen avgift för avslags beslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då 
ske mot eventuell bygglovavgift. 

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa 

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. En mindre del ( ej 
myndighetsutövning) av taxan faller inom kommunstyrelsens verksamhet såsom ex 
planbesked, framtagande av detaljplaner, områdesbestämmelser, program samt MBK
verksamhet. (detta är reglerat via reglementet) Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat 
anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 
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Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 

avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 

pris basbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 

ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 

handläggningen av respektive ärendetyp kräver. 

Därutöver används justeringsfaktor N som utgörs av o,8. 
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
HF Handläggningsfaktor KOM Faktor för kommunicering 
KF Kartfaktor 
mPBB "Milliprisbasbelopp" en tusendels PBB 
MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor 
OF Objektfaktor 
PLF Planavgiftsfaktor 
UF Utstakningsfaktor 
ÅF Åtgärdsfaktor 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/ start besked 
Beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). 

Planavgift 
Beräknas efter BTA + OP A. 

Mätningsavgift 
Beräknas efter byggnadsarean BYA + OP A. 

Kartavgift 
Beräknas efter markarean. 

Nybyggnad 
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-förd byggnad till en ny 
plats. 

Tillbyggnad 
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Ombyggnad 
Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och 
avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring 
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard SS 
21054:2 009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den 
noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler 
och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid 
tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid 
tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
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Avräkning 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott 
erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att 

kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 

förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 

Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 

betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 

Justeringsfaktorn N fastställs till o,8. 
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Tabell i Objektsfaktorer 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt byggnader och anläggningar 
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt 
tabeller nedan. 

Area (m2) - BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inklusive 
I 

_QYgglovspliktiga komplementbyg_gnader 
0-49 4 
50-129 6 I 

130-199 8 
200-299 10 I 

300-499 14 
500-799 20 i 
800-1199 26 
1200-1999 36 I 

2 000-2 999 46 
3 000-3 999 56 1 
4 000-4 999 64 
5 000-5 999 72 I 
6 000-7 999 88 
8 000-9 999 100 i 
10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 i 
~ 5 ooo-45.L2.99 235 
50 000-100 000 400 
Härutöver + 3/1000 m2 
Mycket enkla byg_gnader < 50 m2* 2 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade 
enligt PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, 
transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/ carport räknas den sammanlagda 
BTA+OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas area- faktorn efter 
dessa byggnaders totala BTA och OP A enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Timdebitering 

Vid tillämpningen av timdebitering är timtaxan 1062 kronor per hel timmes 
handläggningstid. 

Timpris 1062 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme (timpris) 
med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i 

oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017 

(kommunfullmäktiges beslutsår). 

Tabell 3 Underrättelse och expediering 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn. 

Avgift= KOM x mPBB x N 

Antal Kommentar Kom 

Fastigheter 1-5 40 

Fastigheter 6-9 60 

Fastigheter 10- 120 

Kungörelse övrigt + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i +50 5 
Post- och inrikes tidning 

I 

I 

8 

13



Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 * 

Avgift för bygglov= Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N (OF enligt 
tabell i) 
Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 
Administration inklusive arkivering 
Plan prövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked 
Byggnaden 

Placering, yttre utformning och färgsättning 

7 
3 

7 

Användbarhet och tillgäng_lig~h_e_t _______ -+-----------

Tomten 
Tomts ordnande inklusive utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning Besiktning (platsbesök) 

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 
* Gäller inte anmälningsärenden. 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2* 
Avgift= Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N (OF enligt tabell 1 
alternativt tabell 2) 

Åtgärd 
Administration inklusive arkivering och registrering 
av kontrollansvari 

Start besked 
-Startbesked inklusive tekniskt samråd och 
fastställande av kontrollplan eller 
-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 
Startbesked (gäller även rivning) 

Handläggningsfaktor HF1 

7 

10 

5 
3 

Arbetsplatsbesök 5 
Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

'- "'-c-----cc"---c,-----------+--------=-------

Slutsamråd inklusive slutbesked 6 
Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 

* Gäller även anmälningsärenden. 

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 

Åtgärd Avgift 

Läm12lighet/lokaliseringsprövning utanför detaliplan 1,25 bygglovsavgift 
_ Tillägg för 12rövning av liten avvikelse 1,2 byg_glovsavgift 
Tillli_y_g_gnad Ingen justering 
Varsamhet 1,1 bygglovsavgift 

,_Qmbyggnad Ingen justering -~ 
Andring 0,7 byg_glovsavgift 
Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovsavgift 
Tidsbegränsat byg_glov, förlängning 0,5 byg_glovsavgift 

' Tidsbegränsat byg_glov, säsong 0,75 byg_glovsavgift 
Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning 0,5 byg_glovsavgift 
Förnyelse av lov = ny prövning o,8 bygglovsavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 

Typ av besked 
Förhandsbesked 
Ingripande besked 
Planbesked se nedan 
Villkors besked 
Strandskyddsdispens 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

Planbesked-ärendekategorier 

Enkel åtgärd 
200 mpbb eller tidsersättning 

Avgift 
100 mPBB 

Tidsersättning ~-
Tidsersättning 
Tidsersättning 
Tidsersättning 

~~ 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 
1 Mindre projekt av enklare karaktär, ny eller tillbyggnad av bostadshus omfattande 
högst 2 lgh eller ny eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvm 
bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 kvm eller ändrad 
markanvändning till något av ovanstående. 
2 Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning 
av samma karaktär. 
3 Ev. planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med begränsat planförfarande 

Medelstor åtgärd 
300 mpbb eller tidsersättning 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Stor åtgärd 
400 mpbb eller tidsersättning 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier, 
1 Projekt av större omfattning, bostadsprojekt omfattande mer än 100 lgh eller 
verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 kvm bruttoarea eller övriga projekt 
omfattande mer än 20 ooo kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående. 
2 Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan . 

Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och 
detaljplaner 

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller 
upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut 
senast vid beslut om bygglov. Planavtal tecknas med intressenter för att specificera 
betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. 
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I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på 
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande 
grad. 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller 
vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det 
lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1juli 1987) tas planavgift ut 
för berörd byggrätt inom det område som ändrats. Vid en generell ändring av en 
bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1juli 1987), tas 
planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall 
utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 
1. För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor 
som för nybyggnad. 

Tidsersättning debiteras i ärenden, som inte går att definiera enligt ovant ex där 
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas 
enligt standard för BTA eller OPA 

Planavgift tas inte ut för: 
Nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m 2 

Tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m 2 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, 
efter antagande 50 % 

Planavgift: mPBB x OF x PF x N 

OF sätts enligt tabell i t.o.m. 10 ooo m2 . Därutöver höjs OF med 1 per 1 ooo m2 . 

(Exempel: OF 10 ooo m2 = 101; 11 ooo m2 = 102) 

Områdes bestämmelser 
Detalj:Qlan inklusive :Qrogram 
Fastighetsrättsliga åtgärder i 
detaljplan 

F d fastighetsplan i separat ärende 
Avgift= mPBBx PF x N 

Åtgärd 

Planfaktor (PF) PF PF 

Nybyggande Tillbyggnad Ändring 
15 10 5 
30 20 15 

15 10 10 

PF 

I 
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___QQ hävande 300 

Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig 

Avgift= HF x mPBB x N 

Åtgärd 
Ny sakkunnig 

HF 
25 
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Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter 
förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

Åt ärd 
Medgivande eller förbud att 
använda hiss 

Tidsersättning 
Antal timmar 

Minst 1 

Tabell 11 Nybyggnad - Bygglovavgift 

Gäller för "standardärende" inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering. 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i 
samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra 
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa 

eller genom upprättat planavtal. 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). 
* Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Area (m2) - BTA + OP A OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovspliktiga 
komplementbyggnader 
Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20 20 

_2._-:49 4 24 28 

50-129 6 24 28 
···-· 
130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1200-199..9 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 _999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9_9-9_9 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 
---·-· 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

i 

I 

) 
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50 000-100 000 400 24 28 
Enkel byggnad (oisolerad lagerhall) o,3x OF 24 28 

(intervall 
enligt ovan) 

Vindsinredning 8 17 28 

::;; 199 m2 

Komplementbyggnad 

* Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Objekt YtaBTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, ::;;50 m2 2 17 13 
carport, förråd ( eget ärende) 
Komplementbyggnad, garage, >51 m2 4 17 15 
carport, förråd (eget ärende) 
Källsorterings behållare/ grupp 4 14 15 
S02skå2, sophus 

--· 

* Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 12 Tillbyggnad 
* Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Huvudbyggnad YtaBTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA :e:;; 15 m2 
I 

3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 

Ytterligare intervall se tabell n 
I 

Komplementbyggnad YtaBTA OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, förråd Oavsett 2 14 13 
storlek men 

:e:;; 50 % av 
ursprunglig 
byggnads 

BTA 
Tillbyggnad fritidshus :e:;;50 m2 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, lusthus m.m. < 15 m2 2 14 13 
oisolerat 
Burspråk 2 14 13 

Takkupa 2 14 15 

* Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 
* Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

T YP Y BTA ta OF HF 1 HF 2 

Fritidshus 40-60 m2 4 21 28 
Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 
Nätstation/pumpstation Oavsett 4 14 13 

storlek 
Växthus, lusthus och liknande > 15 m2 2 14 13 
oisolerat men::;; 50 

m2 
Rullstolsgarage, förråd m.m. Oavsett 2 14 13 

storlek 
Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett 4 17 15 

storlek 
Sommarveranda, restaurang Oavsett 4 17 23 

storlek 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till 

tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 60 m2 är dock ofta lika tekniskt 
komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för 
permanenthus. 

* Bygglov inklusive startbesked 

! 

I 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 

Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

YtaBTA HF 

Balkong 1-5 st 65 
Balkong > 5 st 130 

Inglasning av balkong 1-5 st 65 
Inglasning av balkong > 5 st 130 

Inglasning av uteplats/ uterum oavsett 65 
storlek 

Skärmtak 15-30 m2 50 

Skärmtak ~31m 2 100 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)* x N 

Övrigt - utan konstr. YtaBTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre 2 11 10 l 

Fasadändring, större 4 11 10 

Bostadshiss - handikapp 2 17 13 
en bostadshus** 
Hiss/ramp 4 17 15 
Mur och eller plank vid en- 4 10 13 
bostadshus 
Mur och/eller plank- 6 14 15 
bullerplank/ stabilitet- oavsett 
material .•. 

Solpanel 2 14 13 
Frivilligt bygglov Avgift 

enligt 
normalt 
bygglov 

* Bygglov inklusive startbesked 
** Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

HF2 

Eldstad (rumsvärmare) / st 25 
I 

Rökkanal/ st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 
I 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 I 
Ventilationsanläggning övriga 140 

--Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 30 
I 

-Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Stambyte 90 I 

Sopsug 90 

Fettavskiljare/ oljeavskiljare 30 I 

Rivning utanför planlagt område 60 

-Ändring av planlösning, mindre 30 
I 

I 

-Andring av planlösning, större 140 

Installation eller ändring av hiss 90 

Underhåll av bevarandsvärda byggnadsverk 90 

Nybyggnad eller ändring vindkraftverk 
I 

I 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar 

Prövning skall ske som för byggnader. 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift= HF x 
mPBBxN 
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

Åtgärd HFomliten 
påverkan på 
stads- eller 

landskaps bilden 

HFomstor 
påverkan på 
stads- eller 

landskaps bilden 
Skylt, skyltpelare, < 5 m2 40 
stadspelare, vepa 
Skylt, skyltpelare, 5-10 m2 60 

stadspelare, vepa 
Skylt, skyltpelare, 10- 20 m2 80 
stadspelare, vepa 
Skylt, skyltpelare, ~ 10 m2 vid 150 

stadspelare, vepa busskur 
Skylt, skyltpelare, >2om2 200 

stadspelare, vepa 
Skyltprogram- granskning ~ 20 m2 100 200 

Prövning mot skylt:2rograin 20 20 

Därutöver per skylt 10 10 

Prövning utan gällande Placering, 45 105 

skyltprogram Utformning, 
Miljö- och 

omg1vnmgs-
påverkan 

Därutöver per skylt 23 53 
Ljusramp Ny/ny front 100 

.. 

Ljusramp utöver den 20 

första 
Ljusanordning vid > 5 st 100 

idrotts:2lats eller likn. 
För besiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket 15 15 
m.fl. 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid 
ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är 

skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabellen ovan. 

20 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 

Avgiften tas enbart ut som tidsersättning 

Åtgärd 

Marklov såväl schakt som fyllning 

Tidsersättning 

Antal timmar (minst 
1 timme) 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift= (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 alt HF2 
tidsersättning Tidsersättning 

Radio- och telemast eller torn + en Ett torn 250 Tidsersättning 

teknikbod 

Radio- och telemast eller torn + en Fler än ett 550 Tidsersättning 

teknikbod 

Vindkraftverk Ett verk 550 Tidsersättning 

Vindkraftverk Upptill 4 st 1200 Tidsersättning 

Vindkraftpark 5 eller fler 2500 I Tidsersättning 
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land 

Avgift= OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta I ::; 1999 5 24 28 
I 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 10 24 28 

Anläggningens yta 5 000-10 ooo m2 15 24 28 

Anläggningens yta ~ 10 ooo m2 25 24 28 

Mindre anläggningar Antal timmar 
t.ex. Parkeringsplats 
Upplag/ materialgård Antal timmar 

Tunnel/ bergrum Antal timmar 
I 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, 
Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Motorbana, Nöjespark, 
Skidbacke med lift, Skjutbana 

Anläggning i vatten 

Objekt 

Brygga, såväl ponton 
som fast anlagd 

Småbåtshamn - se 
manna 

Marina 5 000-10 
ooo m2, flera 
bryggor 

Utökning med 
. pontonbrygga 

Beskrivning 

för fler än 10-
12 båtar, 

( annars inte 
bygglov) 

för fler än 10-
12 båtar,< 5 

ooo m2 
för fler än 10-

12 båtar, 
annars inte 

hamn 
per brygga 

OF HF1 HF2 

20 24 28 

40 24 28 

80 24 28 

5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 

Avgift = HF x mPBB x N 

Ärendetyp 

Anstånd 

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 
Avvisa 

-Aterkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 
Utdrag från primärkarta vid 
bygglov (utan kontroll på plats, 
inga VA eller planuppgifter) 

Beskrivning 

ingen avgift 

Full avgift HF 1 alternativt 
tidsersättning 

Tidsersättning se tabell 2 

Tidsersättning se tabell 2 

175kr 

Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 

HF 
I 

I 

I 

I 

Nybyggnadskarta krävs om Miljö- och byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 

I 

Enbostadshus/ enstaka 
J?.yg_gnad Oavsett tomtyta 
Ovriga byggnader; 
sammanbyggda enbostadshus, 
flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 
1999 m2. 
2 000-4 999 m2 

5 000-9 999 m2 
10 000-15 ooo m2 

Tomtyta större än 15 ooo m2 

Nybyggnadskarta eller 
särskilda kompletteringar 
utanför primärkartsområdet 
Granskning av 

._ nybyggnadskarta 
Komplettering av 

Nybyggnads karta 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

I 
I 
I 

I 

Tidsersättning 

Tidsersättning I 

Tidsersättning 

Skälighetsbedö_mning/nedlagd I 

Tidsersättning 

Tidsersättning 
I 

Tidsersättning 

Enkel 
nybyggnadskarta 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Tidsersättning I 

Tidsersättning 
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nybyggnadskarta 

Förhandskopia alt, preliminär 
-~ybyg_gnadskarta 
Nybyggnadskarta eller 
särskilda kompletteringar 
utanför primärkartsområdet 
Alla övriga åtgärder 

Enkel nybyggnadskarta: 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och befintliga byggnader 

Åtgärd 

Analog karta 

Digital karta 

Digital karta för större 
områden än normaltomt 

Tidsersättning (minst 0,5 
timme) 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

(Tidsersättning uttages även för halv timme) 

Tabell 24 Avgift för utstakning 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut 
om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid 
samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras 
avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende 
innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för 
varje hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redo visas i läge och 
höjd på utstakningsskissen. 

Utstakning ska ske av personal med verifierad mätningsteknisk kunskap. 

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas tidsersättning ut 
för underlagsdata, grundmaterial. 

Beskrivning (Tidsersättning enligt tabell 2) 

Nybyggnad (4 punkter) 

Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 
15-49 m2 
Tillbyggnad 

Tidsersättning 

Tidsersättning 

Tidsersättning 
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Tillägg per punkt utöver 4 

Objekt större än 3 ooo m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under 
förutsättning att det ingår i samma beslut. 
Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer I 

och arbetsfixar 
- Övrig utstakning 
Plank eller mur 
Transformatorstation 
Detaljpunkter och mätningslinjer 
Grovutstakning 

Tabell 25 Lägeskontroll 
(Moms 25 % tillkommer) Avgift= Tidsersättning 

Tidsersättning 

Anbudsförfarande 

Tidsersättning 

Tidsersättning 
Tidsersättning 
Tidsersättning 
Tidsersättning 
Tidsersättning 

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2. Lägeskontroll 

utförs inte i ärenden < 15 m 2 

i 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean 
(BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

Nybyggnad (4 punkter) 

-Ärende större än 5 ooo m2 • Avgiften 
ska beräknas för hela ärendet under 
förutsättning att det ingår i samma 
beslut 
Tillbyggnad ( 4 punkter) 

-Ärende större än 1 ooo m2 • Avgiften 
ska beräknas för hela ärendet under 
förutsättning att det ingår i samma 
beslut. 
Tillägg per punkt utöver 4 

Tidsersättning 

Anbudsförfarande 

Tidsersättning 

Anbudsförfarande 

Tidsersättning j 

För ärende större än 5 ooo m2 vid nybyggnad och större än 1 ooo m2 vid tillbyggnad gäller 
. anbudsförfarande. 

25 

30



Tabell 26 Avgift för tilliålligt nyttjande av digital 
geografisk information 
Avgift= mPPP x KF x N (Moms 6 % tillkommer) 

Kommentar 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av 
skattemedel och avgifter. 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid 
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 
kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål 
(icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst 
angivet ändamål. 

Primärkarta Innehåll i kartan 

Gränser och Fastighetsbeteckning 

Byggnader och övriga topografiska 
objekt 
Vägar, järnvägar, adresser 

. ···- ·-
Höjdinformation 

All information 

Övriga digitala kartprodukter 

Översiktlig karta 

Stadskarta 

Stadsmodell 3D 

Byggnader med takkonstruktion 

Byggnadskuber 

Terrängmodell, ytor 

Höjdgitter 

Informationsandel i 
% 

30 

30 

20 

20 

100 

KF 

2 

1,5 

KF 

7,5 

5 

6,25 

5 

KF 

9 

9 

6 

6 

I 30 
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Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel) 

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift 
(dm2) 
0-150 

150 < 

8 

4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall 

Snedbild / fotografi 

Kommersiellt bruk ( digital bild) 
Privat bruk ( digital bild) 
Privat bruk (utskrift på fotopapper 
A4) 
Privat bruk (utskrift på fotopapper 
A3) 

KF 

25 
6 

2,5 

4 

Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidsersättning 
och materialkostnad. 

Digital adressinformation 

Adresspunkt inklusive 
koordinat 

Nedsättning av pris 
1 - 4 ha normal taxa 

KF 

0,0125 

5 - 10 ha 40 % rabatt på normal priset enligt taxa 
11 - 50 ha 75 % rabatt på normal priset enligt taxa 
> 50 ha 90 % rabatt på normal priset enligt taxa 
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Tabell 27 Markering och inmätning av tilliållig 
mätpunkt 

Avgift= mPBB x MF 
(Moms 25 % tillkommer) 

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. 

Objekt 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
(minimum 3 unkter er beställnin ) 

Tabell 28 Utskrift 

(Moms 6 % tillkommer) 

Avgift = mPBB xAxÅFxN 

Utskrift på papper 

MF 
10 

Area (dm2) Åtgärdsfaktor (ÅF) 

Text och linjer 0,08 

Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 
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Tingsryds 
kom.m.un 

Taxa för tillsyn över handel elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare 

1(2) 

Enligt 26 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får kommunfullmäktige 

meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen elektroniska cigaretter 

och påfyllnings behållare. 

Avgifter 

3 § Timavgift tas inte ut för kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat. 

4 § För kontrollbesök debiteras avgift med 1062 kr /timme. 
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd kontrolltid. Med kontrolltid avses den 

sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö-.och byggnadsnämnden har använt för beredning och 

kontroll samt rapportering till Läkemedelsverket. 

5 § 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 av Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, räknat fram till den 1 oktober året 

före avgiftsåret. 

Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök. 

Betalning 

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom 

tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Nedsättning av avgift 

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsyns behovet, 

nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas. 
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Tingsryds 
kom.m.un 2(2) 

8 § Om tillsyn över handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare sker samtidigt med annan tillsyn, 

debiteras halv timavgift. 

Timavgift 

9 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1062 kronor per timme nedlagd handläggningstid 

(timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och byggnadsnämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 

beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 

gånger ordinarie timavgift. 

Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad som framgår 

av 2 § ovan. 

Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01. 
Beslutad av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx 
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Tingsryds 
kommun 

Taxa enligt tobak.slagen 

Enligt 19 b § tobakslagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal 

nämnds kostnader för tillsyn över de som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 

tobaksvaror. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt 

tobakslagen (1993:581) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 

Avgifter 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat. 

2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av miljö- och byggnadsnämnden enligt 

tobakslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen överklagas. 

4 § Den nämnd som utövar tillsynen får för varje kalenderår (avgiftsår) beslutar att höja de i denna 

taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring av Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, räknat fram till den 1 oktober 

året före avgiftsåret. 

5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden 

Nedsättning av avgift 
6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas. 

Betalning 
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Avgift med anledning av anmälan 
8 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av näringsverksamhet med tobaksvaror tas ut 

med avgift motsvarande 1 timmes handläggningstid. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för 

varje avgiftsbelagd verksamhet som anmälan avser. 

9 § Om det i beslut i anmälningsärende förordnas att besiktning ska ske av den verksamhet eller 

åtgärd beslutet avser. Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift enligt 10 § ut för 

Samhällsbyggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 
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Timavgift 
10 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1062 kronor per timme nedlagd handläggningstid 

(timavgift}. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och 

byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 

och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 

samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid. 

Tim avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 

07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas 

avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad som 

framgår av 2 § ovan. 

Kommunfullmäktige beslut xxx 

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01 
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Tingsryds 
kom.lllun 

Taxa för Tingsryds kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

Inledande bestämmelser 

1§ Denna taxa gäller avgifter för Tingsryds kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och 

registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt 

de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

i.registrering av anläggning, 

2. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll. 

3 .uppdragsverksamhet. 

3 § Avgift tas inte ut för 

1 offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 

z. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, de 

föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av 

dessa lagar. 

4 § 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 av prisindex för kommunal verksamhet, PKV, räknat fram till den 1 oktober 

året före avgiftsåret 

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 §tredje stycket 

förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 

5 §i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Timavgift 

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 

a.1062 kronor vid registrering och vid beräkning av årlig kontrollavgift 

b. 85 % av timavgiften enligt punkt a vid extra offentlig kontroll, uppdragsverksamhet mm. 

Årlig kontrollavgift tas ut i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en verksamhet. 

Kostnaden för resor till och från livsmedelsanläggningen ligger i timavgiften för årlig kontroll. 

En lägre timavgift gäller för extra offentlig kontroll. I dessa fall tas timavgift ut för faktiskt 

nedlagd kontrolltid och till detta läggs även eventuell restid. 
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För inspektioner, mätningar och andra offentliga 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. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 

revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 

beslut. 

Avgiftför registrering 

7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet, tillverka snus 

och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid enligt 

timavgift 6 § punkt a. 

Årlig kontrollavgift 

8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 

betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö-och byggnadsnämnden beslutar för 

anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av 

1. riskklassificiering med hänsyn till typ av verksamhet och livsmedel, produktionens storlek 

och konsumentgrupper, 

2. bestämning av eventuellt kontrolltidstillägg utifrån behovet av informationsrelaterad kontroll 

(till exempel spårbar het och märkning), samt 

3. erfarenhetsklassning med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. 

Livsmedelsverkets vägledning "Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av 

kontrolltid" används. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och 

erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan i 6 § punkt a. 

9 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 

oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 

anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 

kontrollbehov. 

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas från och med 

det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 

varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den 

nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och 

med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. 
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11 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga 

kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och 

av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en 

anläggning för dricksvattenförsörjning. 

12 § Om bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala 

kontrollverksamheten tas avgift ut för utförd kontrolltid. Timavgift tas ut enligt 6 §punkt b och 

avgift för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll 

för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 

bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande 

efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra 

offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

13 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift inte ska 

betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade. 

Nedsättning av avgift m.m. 

14 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 

kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns 

särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll 

fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får 

nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för registrering. 

Avgiftens erläggande m.m. 

15 § av avgift enligt denna taxa ska ske till Tingsryds kommun. Betalning ska ske inom tid som anges 

i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

16 § Miljö- och byggnadsnämnden får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även 

om det överklagas. (enligt 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter). 

Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01. 
Beslutad av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx 

40



Tingsryds 
kommun 

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunfullmäktige 

meddela föresklifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet i 

Tingsryds kommun enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anrnälningspliktig detalj handel enligt lagen 

om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Avgifter 

3 § Timavgift tas inte ut för kontroll som visat sig obefogat 

4§ För kontrollbesök debiteras avgift med 1062 kr per timme 
Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd kontrolltid. Med 
kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och 
byggnadsnämnden har använt för beredning och kontroll samt rapportering till 

Läkemedelsverket. 

5 § 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 av Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, räknat fram till 

den 1 oktober året före avgiftsåret. 

Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök 

Betalning 

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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Nedsättning av avgift 

7 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet 

med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter 

sätta ned eller efterskänka avgiften. 

6 § Om tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel sker samtidigt med annan 

tillsyn, debiteras halv timavgift. 

Denna taxa gäller från och med 2018-01-01 

Fastställd av kommunfullmäktige 
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Tingsryds 
kom.m.un 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 

Inledande bestämmelser 

1§ 

1(4) 

Denna taxa gäller avgifter för Tingsryds 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. Den gäller för bland annat 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. 
Denna taxa gäller också för kommunens tillsyn enligt strålskyddslagen. 

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§ 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade 

med stöd av miljöbalken överklagas. 

4§ 
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som 

är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 

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. 
Avgiftsuttag sker 
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig 

tillsynsavgift), 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Timtaxa 

6§ 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1062 kronor per hel timme handläggningstid. 

Avgiftsuttag sker i enlighet med 5 § i denna taxa. 

43



... 

Tingsryds 
koilllllUil 

7§ 

2(4) 

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 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 halv 

timme 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 av Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, räknat fram till den 1 oktober året 

före avgiftsåret. 

Avgifter för prövning 

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

genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 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. 

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 kommunens 

kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 § 

Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återtas innan 

handläggningen har påbörjats. 

12 § 
Avgift för prövning ska erläggas för nedlagd tid även om ansökan avvisas, återtas eller avslås. 

13 § 
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i 

förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken 

för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig 

att ersätta kommunens 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 
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Tingsryds 
kom.mun 

15 § 

3(4) 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att 

den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 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. 
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den 

punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för 

övriga verksamheter. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

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 bilagan till 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta 

kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återtagits innan 

handläggningen har påbörjats. 

17 § 

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 

18 § 
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig 

tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och byggnadsnämnden tilldelar anläggningen eller 

verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med 

timtaxan. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 

eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i 

den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får den kommunala nämnden som hanterar 

frågan 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 tillsynsavgift 

beräknas som timavgift och debiteras i efterskott från den som är verksamhetsutövare vid tillsynens 

utförande. 

19 § 
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges 

för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 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. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 

inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den 

fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

20 § 
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Tingsryds 
kom.m.un 4(4) 

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs 

i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 

2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 2 5 procent av 

summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

21 § 
Fast årlig avgift 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. 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 

bedrivs. 

22 § 

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 

23 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsyns behovet, nedlagd 

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

efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

24 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tingsryds kommun. Betalning ska ske inom tid som anges 

i beslutet om avgift eller på faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

25 § 

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 utsöknings balken. 

Betalas inte avgift inom föreskriven tid tas skälig dröjsmålsränta ut från räkningens förfallodag enligt vad 

kommunen bestämmer. 

26 § 

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. 

Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på 

ärenden som kommer in efter denna dag. 
Beslutad av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx 
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Taxebilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs 

SKYDDA V NATUREN ENL. 7 OCH 8 MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelsema 

Prövning av ansökan som generar besök på plats och behandlas i nämnd 

Prövning av ansökan som generar besök 

Övriga ärenden 

Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår 

i den årliga 

tillsynsavgiften 

enligt taxebilaga 2 

6h 

5h 

3h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 3h 

utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 

vattenskyddsområde 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 3h 

kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde 

Anmälan 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 3h 

natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 

föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i timavgift 

övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

1 
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Enskilda och gemensamma avloppsanordningar 

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 avloppslösning med vattentoalett med sluten tank 4h 

2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med avloppsutsläpp 5h 

till mark eller vatten 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 5h 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 6h 

samma fastighet och vid samma tillfälle 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning som kan 4h 

medföra påtaglig ändring av sammansättningen eller mängden 

avloppsvatten. 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 8h 

personekvivalenter 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 12 h 

personekvivalenter 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 16 h 

personekvivalenter 

9. Tillstånd i efterhand för enskild avloppsanläggning 6h 

Handläggning av anmälan avseende: 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 3h 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 2h 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Tillsyn 

Tillsyn av gemensam avloppsanordning Årlig tillsynsavgift 

eller timtaxa enligt 

taxebilaga 2 

2 

48



Värmepump 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning 

av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet avseende: 

1. Berg- eller ytjordvärmepump lh 

2. Övriga anläggningar lh 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten 

eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 3h 

2. Övriga anläggningar 4h 

Miljöfarlig verksamhet, övrigt 

Handläggning av anmälan om omhändertagande av latrin på egen fastighet lh 

enligt föreskrifter i renhållningsordningen för Tingsryds kommun 

Handläggning av anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 5 eller 21 §§ timavgift 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet. 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i Årlig tillsynsavgift 

taxebilaga 2. enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 
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HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

Djur och gödselhantering 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 

områdes bestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av lokala 

hälsoskyddsföreskrifter 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 4h 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 4h 

3. Giftig orm 4h 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan timavgift 

orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42§§ 

förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och timavgift 

annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant området 

enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42§§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 2h 

upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Hygienisk behandling 

Anmälan av verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 

innebär risk för blodsmitta enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som 4h 

innebär silikoninjektioner och fotvård 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur 2h 

Återkommande tillsyn av verksamheter som erbjuder hygienisk behandling timavgift 

4 
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Skola, förskola och fritidsverksamhet 

Anmälan av skol- och fritidsverksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Skola med mer än 400 elever 8h 

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 6h 

Skola med högst 100 elever 4h 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, resurscenter 4h 

eller förskoleklass 

Ny avdelning på förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 2h 

fritidsverksamhet, resurscenter eller förskoleklass 

Återkommande tillsyn av skola, förskola och fritidsverksamhet Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2 

Badanläggningar 

Anmälan av bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 6h 

används av många människor enligt 38 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller 

annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten 

NFS 2008:8 (Kostnader för analyser och frakt tillkommer.) 

1. Strandbad lh 

2. Badanläggningar lh 

3. Enstaka bassänger 1 h 

4. Plaskdammar lh 

Övrig återkommande tillsyn av badanläggningar timavgift 
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Mobila anläggningar 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

Värdkornrnunen timavgift 

Gästkornrnunen Timavgift vid 

inspektion med 

sådana 

anmärkningar att 

värdkornrnunen 

behöver 

informeras eller 

uppföljande 

inspektion behöver 

genomföras 

Övrig tillsyn och prövning enligt 9 kap. miljöbalken 

Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar enligt Timavgift 

45§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Tillsyn över verksamhet som berörs av lokala hälsoskyddsföreskrifter som timavgift 

meddelats enligt 40§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter timavgift 

för människors hälsa 
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MILJÖSKADOR ENL. 10 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en Timavgift 

verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ 

miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

Anmälan 

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av timavgift 

underrättelse från verksarnhetsutövare. 

Handläggning av anmälan om avhj älpandeåtgärd med anledning av en timavgift 

föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad 

eller en anläggning enligt 28§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av mark- och timavgift 

vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga 

miljöskador: 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och timavgift 

anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

VATTENVERKSAMHET ENL. 11 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen timavgift 

föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

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

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet timavgift 
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JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENL. 12 KAP. 

MILJÖ BALKEN 
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 

12 kap. 10 § miljöbalken 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap. 

miljöbalken 

KEMISKA PRODUKTER ENL. 14 KAP. MILJÖBALKEN 

Kemiska bekämpningsmedel 

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

(SNFS 1997 :2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

(SNFS 1997 :2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

Information 

Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om 

fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som 

innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

Handläggning av årlig tillsynsrapport enligt 29 § förordningen (2007:846) 

om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning 

som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

Återkommande tillsyn 

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, 

HFC vilka ska lämna information/rapport enligt 28 eller 29 § förordning 

(2007:846) om fluorerade växthusgaser 

timavgift 

timavgift 

timavgift 

timavgift 

timavgift 

2h 

1 h 

timavgift 
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Brandfarlig vätska 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. I § Naturvårdsverkets föreskrifter timavgift 

(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor 

Handläggning av information 

Handläggning av information enligt 4: I § Naturvårdsverkets föreskrifter lh 

(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 I :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 2h 

mark. 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 2h 

cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt 

spillolja. 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark 2h 

med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 

10m3. 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 3h 

vattenskyddsområde. 

Återkommande tillsyn 

Återkommande tillsyn av rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8.8§ i Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NSF 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor av återkommande kontroll (gäller ej öppna cisterner ovan mark som 

förvaras inomhus) 

a) Tillsyn över förvaring av mer än I m3 eldnings- eller dieselbrännolja i lh 

öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med 

markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter 

brandfarlig vätska som bedömts som betryggande enligt 

besiktningsprotokollet 

b) Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbrännolja i timavgift 

öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med 

markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter 

brandfarlig vätska som inte bedömts som betryggande enligt 

besiktningsprotokollet 
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c) Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern lh 

ovan mark med tillhörande rörledingar om cisternen rymmer mer än 1 m3 

men högst 10 m3 som bedömts som betryggande enligt 

besiktningsprotokollet. 

d) Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern timavgift 

ovan mark med tillhörande rörledingar om cisternen rymmer mer än 1 m3 

men högst 10 m3 som inte bedömts som betryggande enligt 

besiktningsprotokollet. 

e) Tillsyn av anläggningar enligt punkt a och c som ligger inom timavgift 

vattenskyddsområde 

Övrig tillsyn, kemiska produkter 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och handel med kemiska produkter timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENL. 15 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning och anmälan 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa timavgift 

avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och :fjärde styckena 

miljöbalken 

Prövning av ansökan om befrielse från sophämtning enligt 6 § Tingsryds lh 

kommuns renhållningsordning 

Tillsyn i övrigt 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd timavgift 

enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063). 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift 
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Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig . 
verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013 :251) 
VK/KK = Verksamhetskod/Klassningskod 
AK = A vgiftsklass 
PN= Prövningsnivå 

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 
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Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum IVK/ 
iMPF KK AK PN I Beskrivning 

JORDBRUK 

D_iurhållning 
2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produkt-
ion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2kap2§ 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ål-
der, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 
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U d t d 2017 05 19 .. 
Lagrum-, VK/ -

-~ ~,-~-~ --~ -~ --- -

AK PN Beskrivning 
iMPF KK 
2kap3§ 1.20 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små-
grisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 
tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ål-
der, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sex-
ton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ål-
der, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu-
sive kycklingar och ungar upp till en veckas ål-
der, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu el-
ler nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 
ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex måna-
ders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 

1.20-1 4 - Mer än 200 djurenheter 
1.20-2 3 - Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 u Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djuren-
heter under året) men högst 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 u Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta an-
talet djurenheter under året), dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark änjordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
nande j ordbruksproduktion. 
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Odling 
- 1.3001 3 u Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 2 u Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 
odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3003 2 u Anläggning för torkning av gödsel. 

- 1.3004 2 u Odling av jordbruksmark som är större än 100 
hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 u Odling av jordbruksmark som är större än 10 
hektar men högst 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruks-
produktion. 

- 1.3006 2 u Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 
hektar. 
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK 

3kapl§ 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 u Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET-
NING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCHANNAT 

Berg, naturgrus och andra jordarter 
4kapl§ 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

- 10.1001 2 u Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (torv) efter det att tillsyns-
myndigheten meddelat beslut om att täkten är av-
slutad. 

4kap2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 
innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4kap3§ 10.20 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
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10.20-1 20 - Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 

10.20-2 18 - Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 

10.20-3 16 - Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
10.20-4 14 - Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
10.20-5 12 - Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

10.20-6 10 - Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd na-
turgrus eller andra jordarter. 

10.20-7 9 - Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd na-
turgrus eller andra jordarter. 

10.20-8 8 - Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd na-
turgrus eller andra jordarter. 

10.20-9 7 - Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 

10.20-10 6 - Högst 50 000 ton tillståndsgrven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 u Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den to-
talt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-
terade mängden är större än 800 ton per kalen-
derår. 

- 10.2002 1 u Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den to-
talt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadrat-
meter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.2003 2 u Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (berg, naturgrus eller 
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4kap4§ 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 3 u Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt la-
gen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

10.4001 1 u Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 
hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen 
mängd). 

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan el-
ler områdesbestämmelser, om verksamheten bed-
rivs på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånaders-period. 

- 10.5001 1 u Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter utanför område 
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som omfattas av detaljplan eller områdesbestäm-
melser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

- 10.6001 2 u Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

Råpetroleum, naturgas och kol 
4kap8§ 11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll-

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

4 kap 9 § 11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 
områden än de som avses i 8 §. 

4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 
brunkol. 

Malm och mineral 
4 kap 11 § 13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av 

malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 
eller 5 §. 

4 kap 12 § 13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm för provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning 
av malm, mineral eller kol än rostning och sint-
ring, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

Annan utvinningsindustri 

4kapl7§ 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 
8 eller 9 §. 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Slakterier 
5 kap 1 § 15.10-i B Slakteri med en produktion baserad på en slakt-

vikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

15.10-il 19 - Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
15.I0-i2 11 - Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 

per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per ka-
lenderår 

5kap3§ 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 2 u Slakteri för en produktion baserad på högst 50 
ton slaktvikt per kalenderår 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 
Livsmedel av animaliska råvaror 

5kap4§ 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
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råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller end-
ast innebär paketering. 

5kap6§ 15.50 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller end-
ast innebär paketering. 

15.50-1 8 -Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalen-
derår. 

15.50-2 5 - Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalen-
derår. 

- 15.5001 3 u Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 50 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

Rökeri 

5 kap 7 § 15.80 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 

15.80-1 5 - Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 

15.80-2 3 - Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-
ter per kalenderår. 

- 15.8001 2 u Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 
produkter per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5kap8§ 15.90-i 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än 
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
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råvaror med en produktion av mer än I 0 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

I. är tillståndspliktig enligt 8 § , eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, al-
koholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst I 0 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

I. är tillståndspliktig enligt 8 § , eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, al-
koholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 

- 15.9001 4 u Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton pro-
<lukter per kalenderår. 

Punkten gäller inte om verksamheten endast in-
nebär paketering. Punkten gäller inte heller re-
stauranger, butiker, cafäer och liknande med hu-
vudsaklig servering eller försäljning till allmän-
heten. 

Kvarnprodukter 
5 kap Il§ 15.125 C Framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 
I 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 
paketering. 

15.125-1 9 - Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

15.125-2 5 - Mer än I 000 ton men högst 50 000 ton per ka-
lenderår. 

- 15.12501 1 u Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 2 u Siloanläggning för torkning, rensning eller lag-
ring av spannmål med en lagringskapacitet av 
mer än 10 000 ton. 

Livsmedel av kombinerade råvaror 

5 kap 12 § 15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av en slut-
produkt vars innehåll av animaliskt ursprung 
uppgår till 
1. mer än I 0 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
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2. högst 10 vilctprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten in-
nebär endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av mer än 
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplilcten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 

15.13101 3 u Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 

Miölkprodukter 

5 kap 15 § 15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedel-
värde. 

5 kap 16 § 15.180 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton 
per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplilcten gäller inte om verksamheten 
endast avser glass. 

15.180-1 9 - Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

15.180-2 8 - Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

15.180-3 5 - Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår. 

- 15.18001 I u Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
högst 500 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

OUor och fetter 
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5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 15.190 11 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per ka-
lenderår, om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per ka-
lenderår, om produktionen baseras på vegetabi-
liska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 
17 §. 

5 kap 19 § 15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 
ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 u Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

Glass 
5 kap 20 § 15.210 11 B Anläggning för tillverkning av glass med en pro-

duktio'n av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på anima-
liska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en pro-
duktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 1 u Anläggning för tillverkning av glass för en pro-
duktion av högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
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5 kap 22 § 15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller al-
koholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion med en produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 15.240 C Anläggning för framställning av råsprit eller al-
koholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion motsvarande en årlig produktion av mer än 
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalen-
derår. 
Anrnälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.240-1 9 - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 

15.240-2 7 - Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 

15.240-3 5 - Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

- 15.24001 1 u Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-
tillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 5 u Anläggning för blandning eller tappning av des-
tillerade alkoholhaltiga drycker eller för fram-
ställning, blandning eller tappning av vin, cider 
eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

Malt, maltdrycker och läskedrycker 

5 kap 24 § 15.250 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anrnälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 u Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

Jäst 
5 kap 26 § 15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 

100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår el-
ler för framställning av startkulturer av mikro-
organismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvo-
lym om minst tio kubikmeter. 
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Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 4 u Tillverkning av jäst med en produktion av högst 
100 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedels-
industri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubik-
meter. 

Kafferostning 
5 kap 27 § 15.280 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 

högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

15.280-5 9 - Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalen-
derår. 

15.280-6 5 - Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 1 u Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafäer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

Paketering av livsmedel 

5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-
ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1-27 §§. 

Foder av animaliska råvaror 

5 kap 29 § 15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av mer än 75 ton foder 
per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 30 § 15.340 C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av mer än 500 ton men 
högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 

15.340-1 9 - Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produk-
ter per kalenderår. 

15.340-2 5 - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår. 

- 15.34001 1 u Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av högst 500 ton pro-
<lukter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk 
eller endast innebär paketering. 

Foder av ve2:etabiliska råvaror 

5kap31§ 15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 7 5 000 ton per kalenderår, eller 
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2. mer än 
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor 
eller fetter eller endast innebär paketering 

- 15.36001 1 u Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. 

Punkten gäller inte om verksamheten endast in-
nebär paketering. 

Foder av kombinerade råvaror 

5 kap 33 § 15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av animaliska och vege-
tabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en slutprodukt 
vars innehåll av animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

TEXTILVAROR 

6 kap I § 17.10-i B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer änl0 ton textilfibrer eller textilier per dygn 
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier 

17.10-il per kalenderår. 
24 -Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 

17.I0-i2 kalenderår. 
22 - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-

fibrer eller textilier per kalenderår. 

6kap2§ 17.20 B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan be-
redning av mer än 200 ton textilmaterial per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska före-
ningar per kalenderår. 
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17.20-1 14 - Annan beredning än förbehandling eller färg-
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-
derår. 

17.20-2 13 - Förbehandling eller färgning av mer än 1000 
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 

per kalenderår eller för annan beredning av mer 

än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 

17.20-3 11 - Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 

men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår eller för annan beredning av mer än 

200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

6kap3§ 17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller an-

nan beredning av mer än 10 ton men högst 200 

ton textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 3 u Anläggning för förbehandling, färgning eller an-

nan beredning av högst 10 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

7kap 1 § 18.10-i 18 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar 

eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar 
eller skinn per kalenderår. 

7kap2§ 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men 
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår 

eller för annan beredning av mer än 100 ton hu-
dar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

7kap3§ 18.30 5 C Anläggning för garvning eller annan beredning 

av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller 
skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 u Anläggning för garvning eller annan beredning 

av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

TRÄVAROR 

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8kapl§ 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träproduk-

ter med kemikalier med en produktion av 
mer än 7 5 kubikmeter behandlat trä eller träpro-

dukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter 

behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten end-

ast avser behandling mot blånadssvamp. 

8kap2§ 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träproduk-

ter med kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter 

behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser behandling mot blånadssvamp. 

Så2:ning, byvling och svarvning av trä 
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8kap3§ 20.20 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 

20.20-1 17 - Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.20-2 14 - Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 

20.20-3 11 - Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 ku-
bikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

20.30-1 9 - Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 

20.30-2 7 - Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 ku-
bikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 3 u Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 500 ku-
bikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalen-
derår. 

20.3002 1 u Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av högst 500 kubik-
meter per kalenderår. 

Träbaserade bränslen och bränslen av jord-
bruksprodukter 
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8 kap 5 § 20.40 C Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base-
rad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

20.40-1 8 - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 

20.40-2 7 - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per ka-
lenderår. 

20.40-3 4 - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalen-
derår. 

20.40-4 8 - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 

20.40-5 7 - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 

20.40-6 4 - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per ka-
lenderår. 

20.40-7 5 - I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 1 u Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast 
mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 u Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 
mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 1 u Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av pellets eller briketter, baserad på 
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

Träbaserade skivor, faner, plywood och spån 

8kap6§ 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 
kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubik-
meter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberski-
vor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 C Anläggning för tillverkning av 
1. faner eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
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träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
av spån. 

20.60-1 9 
20.60-2 9 -faner eller plywood 

- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 ku-
bikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiber-
skivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

20.60-3 7 - högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra pro-
dukter av spån. 

Lagring av timmer 

8 kap 8 § 20.70 B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 10 §. 

20. 70-1 9 - 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med be-
gjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 

20.70-2 8 -1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

20.70-3 7 - 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 

kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2 . Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§ 20.80 C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått un-
der bark (m3 fub ), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m3 fub ), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig en-
ligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 

20.80-1 7 - Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 

20.80-2 5 - Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter på land med vattenbegjutning. 

20.80-3 3 - Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbe-

gjutning. 
20.80-4 7 - Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 ku-

bikmeter i vatten. 
20.80-5 5 - Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubik-

meter i vatten. 

- 20.8001 3 u Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-

ter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått 

under bark (m3 fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 u Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 

timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 

eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
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än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 u Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått un-
der bark (m3 fub) på land med begjutning av vat-
ten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått un-
der bark (m3 fub) i vatten. 

Behandling av blånadssvamp 

8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träproduk-
ter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 
2 §. 

MASSA, PAPPER OCH P APPERSV AROR 

9kapl§ 21.10-i A Anläggning för framställning i industriell skala 
av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fi-
brösa material. 

21.10-il 25 - Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 

21.IO-i2 22 - Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 

21.10-i] 18 - Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalen-
derår. 

21.I0-i4 19 - Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-
mekanisk) per kalenderår. 

21.10-iS 16 - Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-
mekanisk) per kalenderår. 

- 21.1001 4 u Anläggning för framställning av pappersmassa 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
1§ 

9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton 
per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av 
papper, papp eller kartong. 

9kap3§ 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala 
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton 
per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 3 u Anläggning för framställning av papper, papp el-
ler kartong om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 1 eller 2§. 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-
setfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklicheer. 

10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 
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10 kap 4 § 22.40 C Anläggning 

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior :framkallas per 
kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior :framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 3 §. 

22.40-1 3 - Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter :framkallas per kalen-
derår. 

22.40-2 6 - Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter :framkallas per kalenderår. 

22.40-3 4 - Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter :framkallas per kalenderår. 

- 22.4001 2 u Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior :framkallas per kalen-
derår. 

- 22.4002 1 u Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior :framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 1 u Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 u Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior :framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

- 22.4005 1 u Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-
BRÄNSLE 

11 kap 1 § 23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer 
till gas- eller vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i 19 A Anläggning för tillverkning av koks. 

llkap3§ 23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
kol. 

11 kap 4 § 23.12-i 28 A Anläggning för :framställning av kol (hårt kol). 

11 kap 5 § 23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 A Anläggning för raffinering av mineralolja eller 
gas. 
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23.30-1 32 - Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

23.30-2 28 - Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 23.40 16 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, 
eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av be-
strålat kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärn-
bränsle. 

KEMISKA PRODUKTER 
Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syreinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syreinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 11 § 24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 13 § 24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
metallorganiska föreningar per kalenderår 
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12 kap 15 § 24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
plaster per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
plaster per kalenderår 

12kap17§ 24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syntetgummi per kalenderår 

12kapl8§ 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syntetgummi per kalenderår 

12 kap 19 § 24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
färgämnen eller pigment per kalenderår 

12kap21§ 24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-

aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
gaser per kalenderår 

12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
gaser per kalenderår 

12 kap 25 § 24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syror per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syror per kalenderår 

12 kap 27 § 24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
baser per kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
baser per kalenderår 

12 kap 29 § 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
salter per kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
salter per kalenderår 

12 kap 31 § 24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår 

Gödselmedel 
12 kap 33 § 24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-

aktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
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högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-

aktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av bi-
otekniska organismer för bekämpningsändamål 

Läkemedel 
12 kap 38 § 24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-

aktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 C Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverk-
ning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjuk-
hus eller om verksamheten är tillståndspliktig en-
ligt 19 kap 3 §. 

24.40-1 11 - Mer än 100 ton kalenderår. 
24.40-2 8 - Mer än 10 ton men högst 100 ton per kal en-

derår. 
24.40-3 6 - Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen-

derår. 
24.40-4 3 - Högst 500 kg per kalenderår. 

12kap41§ 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 1-40 eller42-47 §§. 

Sprängämnen 
12 kap 42 § 24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biolo-

giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller la-
boratorieskala eller annan icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur bi-
ologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kal en-
derår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de risk:fraser 
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24.45-1 10 

24.45-2 16 
24.45-3 10 
24.45-4 10 
24.45-5 6 

12 kap 46 § 24.46 C 

som ingår i faroklassema "mycket giftig", "gif
tig", "frätande", "cancerframkallande", "muta
gen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", 
eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67 /548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
l 907 /2006 uppfyller kriterierna för att klassifice
ras i faroklassema "akut toxicitet kategori 1", 
"akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kate
gori 3 ", "specifik organtoxicitet enstaka expone
ring kategori 1 ", "specifik organtoxicitet uppre
pad exponering kategori 1 ", "frätande på huden 
kategori lA", "frätande på huden kategori lB", 
"frätande på huden kategori 1 C", "cancerogenitet 
kategori lA", "cancerogenitet kategori lB", 
"cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori lA", "mutagenitet i könscel
ler kategori lB", "mutagenitet i könsceller kate
gori 2", "reproduktionstoxicitet kategori lA", 
"reproduktionstoxicitet kategori lB", "reprodukt
ionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kate
gori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kro
nisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
4" eller "farligt för ozonskiktet", 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverk
ningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om till
verkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalen
derår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga ke
miska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

Anläggning för att genom endast fysikaliska pro
cesser i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §, 
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka
lenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik
tig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

24.46-1 9 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, el-
ler mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår genom destillation, eller till-

24.46-2 8 verkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

24.46-3 6 material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

24.46-4 5 hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengörings-
medel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygien-
produkter per kalenderår. 

- 24.4601 4 u Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 
eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 u Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 u Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala el-
ler annan icke industriell skala, yrkesmässigt till-
verka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 u Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

GUMMI OCH PLASTV AROR 
13 kap 1 § 25.10 B Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror, om produktionen baseras på mer än 

2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

25. 10-1 16 - Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

25.10-2 12 - Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovul-
kad gummiblandning per kalenderår. 
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13 kap 2 § 25.11 C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § el-
ler 19 kap. 3 eller 4 §. 

25.11-1 10 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

25.11-2 8 - Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

25.11-3 6 - Mer än 50 ton men högst I 00 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 

25.11-4 4 - Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummi-
- blandning per kalenderår. 

- 25.1101 1 u Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på högst 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 B Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 

25.20-1 9 - Polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.20-2 10 - Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plast-
råvara per kalenderår. 

25.20-3 8 - Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, el-
ler annan plast om produktionen baseras på mer 
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalen-
derår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plast-

råvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

3 §. 
- 25.3001 1 u Anläggning för att genom ytterligare polymeri-

sation tillverka produkter av plast, om produkt-
ionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-

lenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 25.50 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom end-
ast mekanisk montering eller mekanisk bearbet-
ning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 

81



U d t d 2017 05 19 " 
Lagru Kl : . . ~- ~--~,~--~~-~ ~~ ~-~~ 

i MPF KK : AK PN eskrivnmg 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 

25.50-1 7 19 kap. 3 eller 4 §. 
25.50-2 4 

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

25.50-3 3 - Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår. 

25.50-4 9 - Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 

25.50-5 7 - Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för be-
läggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 

25.50-6 5 kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 

25.50-7 4 kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 

25.50-8 3 kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

- 25.5001 1 u Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 1 u Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

MINERALISKA PRODUKTER 

Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive 
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per ka-
lenderår. 

- 26.1001 5 u Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
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14 kap 3 § 26.20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly-
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 
eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

26.20-1 11 - Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår. 

26.20-2 8 - Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-
brukas per kalenderår. 

26.20-3 11 - Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) för-
brukas per kalenderår. 

26.20-4 8 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glas-
råvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arse-
nikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

14kap4§ 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per ka-
lenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 u Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per ka-
lenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

14kap6§ 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 
sten, kakel, stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och 

med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram 
per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 3 u Anläggning för att genom bränning tillverka 
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 2 u Anläggning för tillverkning av högst 100 ton ke-
ramiska produkter per kalenderår. 

Cement, betong, kalk, krita och gips 

14kap9§ 26.70-i 27 A Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn 
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 4 u Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 
per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 
per kalenderår. 

l4kap10§ 26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 
krita eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 3 u Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton 
per kalenderår. 

14 kap 13 § 26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

- 26.11001 3 u Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

- 26.12001 3 u Anläggning för tillverkning av högst 500 ton va-
ror av gips per kalenderår. 

Andra mineraliska urodukter 
14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av as-

bestbaserade produkter. 

14kap16§ 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av 
asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan el-
ler områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalender-
dagar under en tolvmånadersperiod. 

26.150-1 8 - Inom område med detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. 

26.150-2 7 - Utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 
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- 26.15001 1 u Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utan-
för område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmå-
nadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 

14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesium-
oxid per kalenderår. 

26.17001 5 u Anläggning för tillverkning i ugn av högst 
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine-
ralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning 

STÅL OCH METALL 
15 kap 1 § 27.10-i A Anläggning för att producera järn eller stål (pri-

mär eller sekundär produktion), med eller utan 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt-
ionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 
21 900 ton per kalenderår. 

27.10-il 29 - Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 

27.10-i2 24 - Om produktionen överstiger 100 000 ton men 
inte 1 000 000 ton per kalenderår. 

27.I0-i3 16 - om produktionen överstiger 21 900 ton men 
inte 100 000 ton per kalenderår. 

27.I0-i4 14 - Anläggning med induktionsugnar ESR-anlägg-
ning, om produktionen överstiger 21 900 ton per 
kalenderår. 

15kap2§ 27.20 A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom varm-
valsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 

27.20-1 18 - Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 
27.20-2 16 kalenderår. 

- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i A Anläggning för att behandla j ämbaserade metal-
ler genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål 
per timme eller mer än 175 200 ton råstål per ka-
lenderår. 

27.25-il 26 - Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 

27.25-i2 20 - Varmvalsning av mer än 175 200 ton men 
högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla j ämbaserade metal-
ler genom hammarsmide, om slagenergin per 
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda 
värmeeffekten är mer än 20 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom att anbringa skydds beläggningar av 
smält metall med en inmatning av mer än 2 ton 
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål 
per kalenderår. 

27.27-il 16 
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- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 

27.27-i2 14 per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 

27.27-i3 10 högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 

27.27-i4 7 1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per 

27.27-i5 16 kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

27.27-i6 14 av mer än 10 000 m3 process- eller skölj vatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 pro-

27.27-i7 10 cess- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 process-

27.27-iB 7 eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 § 27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom kallvalsning av mer än 100 000 ton 
stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 B Anläggning för att behandla järnbaserade metal-

ler genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål 

per kalenderår. 

27.32-1 13 - Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 
27.32-2 10 - Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om pro-
duktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 

27.40-il 000 ton per kalenderår. 
12 - Mer än 10 000 tonjärn eller stål per kalenderår 

27.40-i2 där form- eller gjutsand används. 

11 - Mer än 5 000 ton men högst 10 000 tonjärn el-

ler stål per kalenderår där form- eller gjutsand 

27.40-i3 används. 
9 - Mer än 10 000 tonjärn eller stål per kalenderår 

27.40-i4 där inte form- eller gjutsand används. 

7 - Mer än 5 000 ton men högst 10 000 tonjärn el-

ler stål per kalenderår där inte form- eller gjut-
sand används. 
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15 kap 9 § 27.50 B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 

27.50-1 9 - 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-2 8 - 1. mer än 500 ton men högst 1 000 tonjärn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-3 7 - 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-4 7 - 1. mer än 500 ton men högst 1 000 tonjärn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 u Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är högst 
10 ton per kalenderår. 

15 kap 11 § 27.70-i A Anläggning för att av malm, koncentrat eller se-
kundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27. 70-il 26 - Av malm eller koncentrat producera mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27. 70-i2 18 - Av malm eller koncentrat producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 

27. 70-i3 11 - Av malm eller koncentrat producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 

27. 70-i4 10 - Av malm eller koncentrat producera mer än 1 
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 

27. 70-i5 24 - Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27. 70-i6 14 - Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

27.70-i7 11 -Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

27. 70-i8 10 -Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

15kap12§ 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller se-
kundärt råmaterial producera högst 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
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sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn 
eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 

27.100-il 27 - Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalen-
derår. 

27.100-i2 23 - Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly el-
ler kadmium per kalenderår. 

27.100-i3 18 - Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly el-
ler kadmium per kalenderår. 

- 27.10001 4 u I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per ka-
lenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-

gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 
per kalenderår. 

27.101-il 21 - Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 

27.101-i2 - Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 

19 kalenderår. 
15kap15§ 27.110 B Anläggning för att smälta eller legera icke-järn-

metaller, oavsett om metallerna är återvinnings-
produkter eller inte. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast 
avser gjuterier. 

27.110-1 11 - Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 

27.110-2 9 - Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvin-
ningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffi-
nera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 
11-15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27.120-1 26 - Mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.120-2 21 - Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 

27.120-3 13 - Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår. 

27.120-4 9 - Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 B Anläggning för att gjuta andra metaller änjäm, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

27.130-1 22 - Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

27.130-2 14 - Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

27.130-3 11 - Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per ka-
lenderår. 
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27. 130-4 9 - Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per ka-

lenderår. 
27.130-5 8 - Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalen-

derår. 
27. 130-6 7 - Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-

derår. 
15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 

stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 u Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

METALL-OCHPLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om behandlingsba-
den har en sammanlagd volym av mer än 30 ku-
bikmeter. 

28.10-il 13 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-i2 11 - Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 ku-
bikmeter men högst 10 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 

28.10-i3 8 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 

28.10-i4 7 - Verksamheten ger upphov till högst 100 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikme-
ter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 

28.20-1 12 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.20-2 9 - Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 ku-
bikmeter men högst 10 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 

28.20-3 7 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 

28.20-4 7 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubik-
meter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med bet-
pasta eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 

28.25-1 4 -om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.25-2 2 -om verksamheten ger upphov till högst 1 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 B Anläggning för 
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1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium el-
ler stål, om verksamheten ger upphov till mer än 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med me-
tall som sker med vakuummetod. 

28.30-1 12 - Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

28.30-2 9 - Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-3 8 - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-4 7 - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med 

metall som sker med vakuummetod eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
4 §. 

- 28.4001 1 u Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till högst 1 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium el-
ler stål, om verksamheten ger upphov till högst 

10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 

28.50-1 12 - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per ka-
lenderår utan uppsamling och filter. 

28.50-2 9 - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 

28.50-3 7 - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och fil-
ter. 

28.50-4 5 - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår utan uppsamling och fil-
ter. 

28.50-5 9 - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per ka-
lenderår med uppsamling och filter. 

28.50-6 7 - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 

28.50-7 5 - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och fil-
ter. 

28.50-8 4 - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår med uppsamling och fil-
ter. 
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16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 1 u Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16kap9§ 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 
3 §. 

16 kap 10 § 28.95 C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, 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 av-
loppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per ka-
lenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning 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. 

28.95-1 6 - Anläggning för produktion som omfattas av 
mer än två punkter ovan. 

28.95-2 4 - Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

- 28.9501 1 u Anläggning, som omfattas av någon eller några 
av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till av-
loppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalen-
derår eller härdning av högst 1 ton gods per ka-
lenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om me-
tallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram 
per kalenderår. 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 
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17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller acku-
mulatorer som innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller acku-
mulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskäl-
lor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder ge-
nom bränning eller grafitisering. 

17kap5§ 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafite-
lektroder. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17kap6§ 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

METALLBEARBETNING 

Motorer, turbiner och reaktorer 
18 kap 1 § 34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 for-

donsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 2 u Anläggning för tillverkning av högst 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

18kap2§ 34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

Motorfordon 
18kap3§ 34.30 B Anläggning för tillverkning och sammansättning 

per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-1 28 - Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 24 - Fler än 100 000 motorfordon men högst 
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-3 20 - Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 12 - Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-5 24 - Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-6 16 - Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 10 - Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3 ,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 u Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 
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fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per for-

don som uppgår till mer än 3,5 ton. 

Järnvägsutrustning och flygplan 

18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

Maskinell metallbearbetning 

18kap6§ 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta 

för endast montering) större än 100 000 kvadrat-

meter. 

18 kap 7 § 34.70 B Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa be-
hållare som är kopplade antingen till metallbearbet-
ningsmaskin eller till öppnade behållare som an-
vänds för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

34. 70-1 16 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 7 5 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

34.70-2 14 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubik-

meter. 

18 kap 8 § 34.80 C Anläggning där det förekommer maskinell me-

tallbearbetning och där total tankvolym för skär-

vätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbe-

arbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, 

om verksamheten inte är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

34.80-1 9 och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubik-

meter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

34.80-2 6 och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikme-

ter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

34.80-3 4 och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikme-

ter. 
- 34.8001 1 u Anläggning där det förekommer maskinell me-

tallbearbetning och där total tankvolym för skär-

vätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbe-

arbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

Gas- och oljeplattformar 

18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att an-

vändas vid utvinning av olja eller gas inom 
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havsområden, om verksamheten inte prövas en-
ligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 18 u Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 
förläggning nära kusten för montering, utrust-
ning, ombyggnad, reparation, underhåll eller lik-
nande åtgärd. 
Skeppsvarv 

18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL 

19 kap 1 § Med förbrukning avses i detta kapitel lösnings-
medelstillförseln minskad med den mängd som i 
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lös-
ningsmedel som bränsle ingår men inte lösnings-
medel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, 
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbe-
handla material, föremål eller produkter, om för-
brukningen av organiska lösningsmedel är mer 
än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton 
per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 B 
Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösnings-
medel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i till-
verkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i till-
verkning av lack, tryckfärg, lim eller andra be-
läggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte såd-
ana organiska lösningsmedel medräknas som 
omfattas av förordningen (2007:846) om fluore-
rade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 

39.15-1 17 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsme-
del 

39.15-2 15 
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton orga-
niska lösningsmedel 

39.15-3 14 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton orga-
niska lösningsmedel, 

39.15-4 17 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 

39. 15-5 15 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter 

39.15-6 17 
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- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra be-
läggningspreparat. 

39.15-7 15 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 
lim eller andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen har klassificerats med riskfra-
sema "misstänks kunna ge cancer" (R40), kan 
ge cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska ska-
dor" (R46), "kan ge cancer vid inandning" 
(R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" 
(R60) eller "kan ge fosterskador" (R61), eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning 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 klassifice-
ras i faroklassema "cancerogenitet kategori lA", 
"cancerogenitet kategori lB", "cancerogenitet 

kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 
lA", "mutagenitet i könsceller kategori lB", "re-
produktionstoxicitet kategori lA", eller "repro-
duktionstoxicitet kategori lB", 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför till-
verkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösnings-
medel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 
eller 4 §. 

39.50-1 8 - 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 

39.50-2 8 - 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 

39.50-3 6 - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 

- 39.5001 4 u Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsme-
del 
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- 39.5002 4 u Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösnings-
medel. 

- 39.5003 3 u Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösnings-
medel. 

39.5004 1 u Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 1 § 39.60 B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
<lukter, 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 kalen-
derår, 
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 kalen-
derår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen har klassificerats med de risk-
fraser som ingår i faroklassema "mycket giftig", 
"giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mut-
agen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", 
eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67 /548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
l 907 /2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklassema "akut toxicitet kategori 1", 
"akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kate-
gori 3", "specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1 ", "specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori l ", "frätande för huden 
kategori lA", "frätande för huden kategori lB", 
"frätande för huden kategori lC", "cancerogeni-
tet kategori lA", "cancerogenitet kategori lB", 
"cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori lA", "mutagenitet i könscel-
ler kategori lB", "mutagenitet i könsceller kate-
gori 2", "reproduktionstoxicitet kategori lA", 
"reproduktionstoxicitet kategori lB", "reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kro-
nisk 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. 

39.60-1 16 - Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
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enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 

än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 

hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller 

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 

än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.60-2 12 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 

enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 

000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 

av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 
ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 

än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 

men högst 500 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 

än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 

och samma tillfälle. 

39.60-3 8 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 

enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 

ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 

mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 

kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 

än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 

men högst 250 000 ton per kalenderår, eller 

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 

än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

<lukter, 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 energipro-

duktion 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 med-

delats av Kemikalieinspektionen har klassifice-

rats med de riskfraser som ingår i faroklassema 

"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancer-

framkallande", "mutagen", "reproduktionstox-

isk" eller "miljöfarlig", eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 

272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-

ras i faroklassema "akut toxicitet kategori l ", 

"akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kate-

gori 3", "specifik organtoxicitet enstaka expone-

ring kategori l", "specifik organtoxicitet uppre-

pad exponering kategori l ", "frätande för huden 

kategori lA", "frätande för huden kategori lB", 

"frätande för huden kategori lC", "cancerogeni-

tet kategori lA", "cancerogenitet kategori lB", 

"cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori lA", 
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"mutagenitet i könsceller kategori IB", "mutage-
nitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxi-
citet kategori IA", "reproduktionstoxicitet kate-
gori IB", 
"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för 
vattenmiljön kategori akut l", "farligt för vatten-
miljön kategori kronisk l", "farligt för vattenmil-
jön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön ka-
tegori 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. 

- 39.7001 1 u Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma till-
fälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har med-
delats av Kemikalieinspektionen har klassifice-
rats med de riskfraser som ingår i faroklassema 
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancer-
framkallande", "mutagen", "reproduktionstox-
isk" eller "miljöfarlig", eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklassema "akut toxicitet kategori l", 
"akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kate-
gori 3", "specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori l", "specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori l ", "frätande för huden 
kategori lA'', "frätande för huden kategori IB", 
"frätande för huden kategori 1 C", "cancerogeni-
tet kategori lA", "cancerogenitet kategori IB", 
"cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori IA", 
"mutagenitet i könsceller kategori IB", "mutage-
nitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxi-
citet kategori lA", "reproduktionstoxicitet kate-
gori IB", 
"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för 
vattenmiljön kategori akut l", "farligt för vatten-
miljön kategori kronisk l ", "farligt för vattenmil-
jön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön ka-
tegori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", 
eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton 
vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 u Anläggning för lagring av högst 50 miljoner nor-
malkubikmeter naturgas per kalenderår. 
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20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.9001 1 u Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per ka-
lenderår. 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS-
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

21kapl§ Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfalls-
förordningen (2011 :927). 

Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk be-

handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar mer än 3 000 megawat-
timmar biogas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är stall-
gödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk be-
handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln 
är avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 §. 
Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
andra bränslen än kol där anläggningen har en 
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bräns-
leeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på an-
nat sätt än genom anaerob biologisk behandling 
tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 
§. 

2lkap6§ 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på an-
nat sätt än genom anaerob biologisk behandling 
tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

Kärnkraft 
21 kap 7 § 40.30 A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

Förbrännin2: 
2lkap8§ 40.40-i A Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

40.40-il 24 - Total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt. 

40.40-i2 12 - Gasturbin. 
21 kap 9 § 40.50-i B Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av minst 50 megawatt men 
högst 300 megawatt. 
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40.50-il 17 - Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt. 

40.50-i2 12 - Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men 
mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 C Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av 
I. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 

stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 

40.60-1 5 - Total installerad tillförd effekt av mer än 5 me-
gawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas. 
40.60-2 3 - Total installerad tillförd effekt av mer än 500 

kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja el-
ler biogen eller fossil bränslegas. 

40.60-3 5 - Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget an-
nat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen el-
ler fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 u Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
I. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle an-
vänds än fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad till-

förd effekt av högst 20 megawatt. 

Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med en 

sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 150 meter och står tillsammans med ett 

annat sådant vindkraftverk, om verksamheten på-
börjas efter att verksamheten med det andra vind-

kraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
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2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 120 meter och står tillsallllllans med en 

sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett in-

klusive rotorblad är högre än 120 meter och står 

tillsammans med så många andra sådana vind-

kraftverk att gruppstationen sammanlagt består 

av minst sju vindkraftverk, om verksamheten på-

börjas efter det att verksamheten eller verksam-

hetema med de andra vindkraftverken påbörja-

des. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsallllllans med ett 

annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 

efter det att verksamheten med det andra vind-

kraftverket påbörjades. 
Alllllälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 u Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 

rotorblad är lägre än 50 meter. 

Värme- och kylanlä2:1mingar 

21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom-

råde, grundvatten eller avloppsvatten för en utta-

gen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 

Alllllälningsplikten gäller inte uttag eller tillför-

sel genom vattentäkt. 

2lkapl7§ 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-

område eller i grundvatten för en tillförd energi-

mängd av mer än 3 000 megawattillllllar. 

- 40.12001 1 u Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-

område eller i grundvatten för en tillförd energi-

mängd av högst 3 000 megawattillllllar. 

VATTENFÖRSÖRJNING 

- 41.9001 6 u Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 50 000 per-

soner. 

- 41.9002 4 u Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 perso-

ner men högst 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 

50 000 personer. 

- 41.9003 2 u Vattenverk för högst 5 000 personer. 

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 § 45.10 A Verksamhet varigenom en kämkraftsreaktor eller 

annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 

från det att reaktorn stängs av till dess att reak-

tom efter avställningsdrift, servicedrift och riv-
ning har upphört genom att allt kärnbränsle och 

annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt 

har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-
HANTERING 

23 kap 1 § 50.10 C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
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3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per ka-

lenderår. 

50.10-1 8 - 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 kalen-

derår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per ka-

lenderår. 
50.10-2 7 - 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 ka-

lenderår.. 

- 50.1001 4 u Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 

2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan 

per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 

per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per ka-

lenderår. 

- 50.1002 2 u Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalen-

derår. 

- 50.1003 1 u Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 

2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalen-

derår. 

23 kap 2 § 50.20 C Anläggning där det per kalenderår hanteras 

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motor-

bränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 

som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 

kap. 1, 2 eller 3 §. 

50.20-1 7 - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-2 5 - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-3 4 - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

50.20-4 5 än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle. 

- 50.2001 1 u Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för för-

säljning. 

- 50.2002 1 u Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 miljon normalkubikmeter gas avsett som mo-

torbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 u Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 
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- 50.2004 1 u Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 u Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 
400 platser för motorfordon. 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Hamnar 
24 kap 1 § 63.10 B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 

en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 
per kalenderår. 

63.10-1 29 - Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 

63.10-2 24 - Hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår 

63.10-3 18 - Hamn med 300 - 2 000 anlöp per kalenderår 

63.10-4 12 - Hamn med 50 - 300 anlöp per kalenderår 

63.10-5 8 - Hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår 

63.10-6 7 - Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

63.1001 4 u Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 u Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

- 63.2002 3 u Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 
båtar, med uppläggning eller upptag 

63.2003 2 u Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 
båtar, med uppläggning eller upptag 

63.2004 1 u Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

63.2005 1 u Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 

Flygplatser 
24 kap 3§ 63.30 A Civil flygplats med en instrumentbana som är 

längre än 1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är till-
ståndspliktig enligt 4 §. 

63.30-1 28 - Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

63.30-2 20 - Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 
landningar per kalenderår. 

63.30-3 16 - Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 
landningar per kalenderår. 

63.30-4 10 - Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.4001 4 u Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 
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- 63.5001 1 u Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 26 u Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 
miljoner1 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10002 19 u Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 500 mil-
joner2 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10003 16 u Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 100 mil-
joner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 u Parkering 

- 63.10101 19 u Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilome-
ter. 

- 63.10102 13 u Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 8 u Övriga spåranläggningar. 

LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en to-

tal golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 
Amnälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller an-
mälningspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildnings lokaler som är anmälnings-
pliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 u Kemiska eller biologiska laboratorier för utbild-
ning med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. 

- 73.1002 2 u Kemiska eller biologiska laboratorier med en to-
tal golvyta som är större än 20 kvadratmeter men 
högst 5 000 kvadratmeter. 

73.1003 1 u Kemiska eller biologiska laboratorier med en to-
tal golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar el-

ler fat som i annan verksamhet än den egna an-
vänds för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen har klassificerats med de risk-
fraser som ingår i faroklassema "mycket giftig", 
"giftig", 
"frätande", "cancerframkallande", "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67 /548/EEG och 

1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 104
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1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) m 
l 907 /2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet 
kategori l", "akut toxicitet kategori 2", "akut 
toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet en-
staka exponering kategori I", "specifik organtox-
icitet upprepad exponering kategori I", "frätande 
för huden kategori IA", "frätande för huden ka-
tegori IB", "frätande för huden kategori IC", 
"cancerogenitet kategori lA", "cancerogenitet 
kategori IB", "cancerogenitet kategori 2", "mu-
tagenitet i könsceller kategori IA", "mutagenitet 
i könsceller kategori IB", "mutagenitet i könscel-
ler kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 
IA", "reproduktionstoxicitet kategori IB", "re-
produktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vat-
tenmiljön kategori akut I", "farligt för vattenmil-
j ön kategori kronisk I", "farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozon-
skiktet". 

74.10-1 9 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 

74.10-2 7 per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar el-
ler fat som används för förvaring eller för trans-
port av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

HÅLSO-OCHSJUKVÅRD 

27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 u Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 
om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 u Tandläkarmottagning. 

85.4001 1 u Djursjukhus och liknande 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 

28 kap 1 § 90.10 B A vloppsreningsanläggning som omfattas av la-
gen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
som tar emot avloppsvatten med en förorenings-
mängd som motsvarar mer än 2 000 personekvi-
valenter. 

90.10-1 20 - mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 100 000 personekvivalenter. 

90.10-2 16 - mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 

90.10-3 12 - mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 
20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 B 
A vloppsreningsanläggning med en anslutning av 
2 000 personer eller fler. 105
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

90.11-1 20 
90.11-2 16 - Anslutning av fler än 100 000. 

- Anslutning av fler än 20 000 personer men 
90.11-3 12 högst 100 000 personer. 

- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B A vloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsför-
ordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 C A vloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 200 men högst 2 000 personekviva-
lenter. 

90.16-1 8 -mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 500 personekvivalenter men högst 
2000 personekvivalenter. 

90.16-2 7 - mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 200 personekvivalenter men högst 
500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 u A vloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 100 men högst 200 personekviva-
lenter. 

- 90.2002 5 u A vloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 25 men högst 100 personekvivalen-
ter. 

90.2003 1 u A vloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
mm 

AVFALL 
29 kap 1 § Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bort-
skaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses 
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbal-
ken. 

29 kap 2 § Med farligt avfall och deponering avses i detta 
kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2011 :927). 

29 kap 3 § Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 3 a § förordningen (2001 :512) om depone-
ring av avfall. 

29 kap 4 § Medförbränningsanläggning och samförbrän-
ningsanläggning avses i detta kapitel detsamma 
som i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. 
Förbränning 

29 kap 5 § 90.180-i A Samförbränningsanläggning där farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden farligt avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton 
per kalenderår. 

90.180-il 31 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.180-i2 28 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
90.180-i3 20 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 6 § 90.181-i A A vfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt av-
fall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår. 

90.181-il 31 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.181-i2 28 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.181-iJ 20 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalen-
derår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B A vfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt av-
fall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 90.201-i 26 A A vfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt av-
fall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 20 B A vfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 13 B A vfallsförbränningsanläggning där animaliskt 
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall 
är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 

29 kap 15 § 90.220 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt av-
fall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
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2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalen-
derår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 

90.220-1 10 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 

90.220-2 8 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 

90.220-3 7 men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29kap 16 § 90.221 B A vfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalen-
derår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 
90.221-1 10 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 

90.221-2 8 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 

90.221-3 7 men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes-
mässigt, 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 

- 90.23001 2 u Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast för-
bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om för-
bränning av avfall 

Deponering 
29 kap 18 § 90.271 B Uppläggning av muddermassa 

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenom-
råde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 

90.271-1 10 - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 

90.271-2 7 - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på 
land 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. 

- 90.28001 1 u Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
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29 kap 20 § 90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är in-
ert, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 

29 kap 21 § 90.300-i B Deponering av icke-farligt avfall som inte är in-
ert, om 
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, el-
ler 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 

90.300-il 15 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 

90.300-i2 10 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.300-i3 8 - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 
20 eller 21 §. 

90.310-1 12 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton per kalenderår. 

90.310-2 9 - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.310-3 7 - Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

29 kap 23 § 90.320-i A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs 
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

90.320-il 32 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 

90.320-i2 29 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 

90.320-i3 26 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, el-
ler 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer 
än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 B Deponering av farligt avfall, om deponeringen 
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

90.340-1 12 - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.340-2 7 - Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

90.34101 1 u Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmäl-
ningsplikt enligt 26 §. 
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Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 6 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkom-
mit i egen verksamhet, om mängden avfall är 
mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalen-
derår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är an-
mälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är an-
mälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalen-
derår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

Biologisk behandling 

29 kap 30 § 90.161 7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling om avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 C Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller 
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 § 

90.171-1 5 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
ton per kalenderår. 

90.171-2 4 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår. 

90.171-3 3 - Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

- 90.17001 1 u Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalen-
derår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
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Animaliskt avfall 

29 kap 32 § 90.241-i B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 

per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

90.241-il 16 - behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 

90.241-i2 10 - behandla mer än 2 500 ton men högst 
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på 

annat sätt än genom biologisk behandling eller 

förbränning, om den tillförda mängden avfall är 

högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

Återvinning för anläggningsändamål 

29 kap 34 § 90.131 B Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-

ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om förorenings-

risken inte endast är ringa. 

90.131-1 11 - Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 

och samma sammanhängande plats. 

90.131-2 10 - Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma sammanhäng-

ande plats. 
90.131-3 9 - Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 

upplagda massor på en och samma sammanhäng-

ande plats. 
90.131-4 8 - Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-

lagda massor på en och samma sammanhängande 

plats. 
90. 131-5 7 - Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 

samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om förorenings-

risken är ringa. 

Unn!!rävda massor 
29 kap 36 § 90.361 8 B Behandling av farligt avfall som utgörs av upp-

grävda massor, om mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 

37 §. 
29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 

förorenade massor från den plats där behand-
lingen sker, om behandlingen pågår under högst 

en tolvmånadersperiod och inte är tillståndsplik-
tig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall som behandlas är högst 2 000 ton 

Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 40 § 90.100 B 

Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt av-

fall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

Tillståndsplikten gäller inte 
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1. för att genom krossning, siktning eller motsva-
rande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 
§. 

90.100-1 20 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
50 000 ton per kalenderår. 

90.100-2 12 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29kap41 § 90.110 C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall ge-
nom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalen-
derår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 

mekanisk bearbetning återvinna avfall för bygg-
nads- eller anläggningsändamål. 

90.110-1 8 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalen-
derår. 

90.110-2 7 - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 

90.110-3 1 - Tillfällig krossning/återvinning för byggnads-
eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden av-
fall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.70-1 11 - Den hanterade avfallsmängden är mer än 
75 000 ton per kalenderår. 

90.70-2 10 - Den hanterade avfallsmängden är mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden av-
fall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsän-
damål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per ka-
lenderår i andra fall. 

- 90.8001 1 u Sortering av icke-farligt avfall, om mängden av-
fall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat 

sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter innan ytterligare behand-
ling. 
Amnälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller iso-
lerolja. 

Utt_jänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 B 

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon 
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007: 186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

90.119-1 14 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 

90.119-2 8 10 000 ton per kalenderår. 
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- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings-
förordningen (2007: 186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars total-
vikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen. 

Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning 

Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30 B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 
andra fall. 

90.30-1 11 -1. mer än 3 00 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

90.30-2 9 -1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- eller an-
läggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i 
andra fall. 

90.30-3 8 -1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 
andra fall. 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfal-
let ska användas för byggnads- eller anläggnings-
ändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 u Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är högst 10 ton. 

90.4002 2 u Återvinningsplatser för producentavfall (förpack-
ningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 B Lagring av 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 av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
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90.50-1 12 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 

mer än 50 ton 

90.50-2 11 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till 
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 

avfall. 

90.50-3 9 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till 
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 

6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt av-

fall. 

90.50-4 8 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 

6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 

avfall. 

90.50-5 6 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 

4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 

trä, eller 
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 

avfall. 

29kap51§ 90.60 3 C Lagring av 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 ut-

görs 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 ut-

görs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna for-

don, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

90.6001 1 u Lagring av farligt avfall som en del av att samla 

in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatte-

rier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat 

trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

Långtidslagring, djupt bergförvar och under-
jordsförvar 

29 kap 52 § 90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 

29 kap 53 § 90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0, 1 viktprocent kvicksilver i djupt bergför-

var. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är till-

ståndspliktig enligt 52 §. 
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29 kap 54 § 90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 

29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

Lagring i avvaktan på återvinning eller bort-
skaffande 

29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan be-
handling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 el-
ler 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton. 

Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om åter-
vinning av fartyg och om ändring av förordning 
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i 
den ursprungliga lydelsen. 

Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slut-

förvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt 
avfall. 

29 kap 59 § 90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt 
hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat 
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet eller strålskyddslagen 
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndsplik-
tig enligt 58 §. 

Lagring och avskil.ining av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är mer än 100 000 ton 

29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 
om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är högst 100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från industriutsläppsverk-
samheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriut-
släppsförordningen (2013 :250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från anläggningar som inte 
är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämp-
lig för geologisk lagring av koldioxid 

Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden av-
fall är mer än 7 5 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 
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mer än 12 500 ton per kalenderår och verksam-
beten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 

metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, 
utom metaller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till 
att minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för åter-
användning av olja, 
9. in vallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan be-
handling i en samförbrännings- eller avfallsför-
bränningsanläggning eller innan avfallet behand-
las enligt någon av de andra punkterna i denna 
paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en sam-
förbrännings- eller avfallsförbränningsanlägg-

ning eller innan behandling av avfall enligt nå-
gon av de andra punkterna i denna paragraf 

90.435-il 32 - Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 

90.435-i2 28 - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.435-i3 17 - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den till-

förda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 B Behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 

90.420-1 20 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 

90.420-2 14 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.420-3 10 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.420-4 8 - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
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90.420-5 7 - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst I 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av 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 detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 A Behandling av farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 

i detta kapitel. 

90.440-1 32 - den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 

ton per kalenderår. 

90.440-2 28 - den tillförda mängden avfall är mer än I 0 000 

ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.440-3 17 - den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 

kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 

i detta kapitel. 

90.450-1 15 - den tillförda mängden avfall är mer än I 000 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår 

90.450-2 12 - den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 

men högst I 000 ton per kalenderår 

90.450-3 8 - den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 

kalenderår 

SKJUTFÅLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÅGGNINGAR 

30 kap I§ 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 

(kaliber större än 20 millimeter) eller för spräng-

ningar av ammunition, minor eller andra spräng-

laddningar. 

30 kap 2 § 92.20 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 milli-

meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

92.20-1 5 - Mer än 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-2 4 - Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 

per kalenderår. 

92.20-3 2 - Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 

kalenderår. 

- 92.2001 1 u Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 

för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

- 92.10001 6 u Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 

- 92.10002 4 u Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
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- 92.10003 2 u Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 

TEXTIL TVÄTTERIER 

3lkapl§ 93.10 5 C 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 §. 

- 93.1001 4 u Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10. 

- 93.1002 1 u Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

32 kap 1 § 93.20 7 B Krematorium. 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAM-
HETER 

Lackering m.m. 
- 100.1001 6 u Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår. 

- 100.1002 3 u Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg el-
ler lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per 
kalenderår. 

Hanterin2 av brom- eller fluorkarboner 

- 101.1001 6 u Omtappning av mer än 1 ton fullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1002 3 u Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 
fullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1003 1 u Omtappning av högst 100 kg fullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004 7 u Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halo-

generade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 3 u Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 u Omtappning av högst 1 ton ofullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

HÅLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 

Utbildningsverksamhet och liknande 

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

- 200.10-3 4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 

högst 50 elever. 

- 200.10-4 4 C Internationell skola. 

- 200.10-5 4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, same-
skola. 

- 200.10-6 4 C Förskola. 

- 200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola. 

- 200.10-8 1 u Familjedaghem. 

Samlingslokaler och liknande 

- 200.20-1 1 u Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, uni-
versitet och högskolor. 

4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter. 118
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- 200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 

- 200.20-3 1 u Fritidsgård och liknande. 

Skönhetsvård och liknande 
- 200.30-1 2 u Solarium. 
- 200.30-2 1 u Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 

- 200.30-3 1 u Frisersalong. 

Vård och hälsa 
- 200.40-1 4 u Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande 

>5 boende. 
- 200.40-2 2 C Fotvård. 
- 200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen 

verksamhet. 
- 200.40-4 2 u Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och lik-

nande. 
- 200.40-5 1 u Övriga alternativa behandlingar. 

Idrott och liknande 
- 200.50-1 4 u Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

- 200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 
som annars används av många människor. 

- 200.50-3 3 u Strandbad. 

Boende 
- 200.60-1 6 u Bostäder med mer än 500 lägenheter inom 

samma bostadsområde. 
- 200.60-2 5 u Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 

lägenheter inom samma bostadsområde. 

- 200.60-3 4 u Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lä-
genheter inom samma bostadsområde. 

- 200.60-4 3 u Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-5 4 u Hotell, kursgård med övemattningsmöjlighet, 
folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminal-
vård. 

- 200.60-6 3 u Camping/ stuganläggning. 
- 200.60-7 1 u Bed & breakfast. 

- 200.60-8 3 u Övrigt tillfälligt boende. 

Förvaring av d_jur 
- 200.70-1 1 u Lokaler för förvaring av djur. 

5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsva

rande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård före

kommer. 119




