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Taxa för prövning av tillsyn inom miljöbalkens område 
INLEDNING 
En förändring av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har 
medfört att tillsynsmyndigheten nu behöver se över och ändra den klassificering 
som tillsynsobjekten inom kommunen har. Omklassningen kommer att pågå under 
första halvåret 2014 och får till konsekvens att den taxa som idag används inte 
kommer att kunna tillämpas. Taxan som är uppbyggd på klassificeringen av 
verksamheterna behöver därför revideras. 

Utgångspunkten för den nu föreslagna revideringen är att de nuvarande taxorna 
skall bibehållas i den utsträckning det är möjligt. Endast mindre justeringar har 
gjorts. Förslaget innebär att de totala avgiftsintäkter som taxan ger inte kommer att 
förändras med det nya förslaget. Förändringen är en ren anpassning till den 
förändrade lagstiftningen. T im taxan ligger kvar på 860 kr /timme. 

Det upprättade förslaget bygger på Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
underlag för taxa enligt miljöbalken. 

Beredning 
Enhetschefför miljö Magnus Gunarsson föredrar ärendet. 

Bilaga SBU 2014/39 j l, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 
2014-04-04 
Bilaga SBU 2014/39/2, Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning 
av anmälan samt övrig tillsyn, 2014-04-04 
Bilaga SBU 2014/39/3, Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter 
Bilaga SBU 2014/39/4, Beräkning av timkostnaden för taxor till2014, 2014-04-08 

Yrkande 
Ordförande Bo Kihlström (S) yrkar 
att samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 
att limtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme kontrolltid. 

BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta, 

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 
att limtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme kontrolltid. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 

Postadress 
Box 304 

Ink. 2014 -04- 2 8 
Diarlenr2DJ l.J. lt-,::f~~. IAktbilaga 2._ 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 
l § Denna taxa gäller avgifter för Sala kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av 
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och 
biotekniska organismer, samt avfall och producentans var. 
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 
l. 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 § A v gift enligt denna taxa tas inte ut för 
l. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
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. 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är limtaxan 860 kronor per hel timme handläggningstid. 
A v giftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 
!fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsa:vgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges 
i taxan. 

7 § l de fall tirnavgift 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, beredning i övrigt i ärendet samt 
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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 
tirnavgift 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 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månademas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den l oktober året 
före avgiftsåret Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013. 

Avgifter f6r 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 laxebilaga l multipliceras med 
limtaxan eller i form av tirnavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med limtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i laxebilaga l. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

l O § 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 
tillfalle, tas tirnavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 

Il § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 

12 §Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan 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 miljö balken. 

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

Avgifter med anledning av anmälan 
15 §Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i laxebilaga l multipliceras med limtaxan 
eller i form av limavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med limtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i laxebilaga l. Om en 
anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt laxebilaga 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 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärendet. 

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 f6r tillsyn i övrigt 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet 
som anges i laxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
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kommunstyrelsen tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering 
enligt laxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 
multipliceras med timtaxan. Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den 
normala tillsynen, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden 
multiplicerad med timtaxan. 

19 § A v gifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i laxebilaga l multipliceras 
med limtaxan eller i form av tirnavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med limtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i laxebilaga l. 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För 
sådana åtgärder tas tirnavgift ut. 

20 § 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 
laxebilaga 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 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 tirnavgift 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 lO kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt JO kap. miljöbalken är ansvarig 
för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, tar 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 Salakommun. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av l kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 
enligt utsökningsbalken. 

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

27 § Enligt 19 kap. l § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den l juli 2014. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Besöksadress Telefon Telefax 
stadshuset 0224-747000 vx 0224-74 7308 

Postgiro 
12 39 10-2 

Exp. SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 733 25 SALA Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

3(4) 



MILJÖENHETEN 
Magnus Gunnarsson, 

Magnus Gunnarsson 
Enhetschef miljö 

KOPIA 

Akten 

2014-04-04 Dpb: 
D nr: 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Exp. 
Org.nr Box 304 stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 39 10-2 
19-212000-2098 733 25 SALA Stora Torget E-post: byggrniljo@sala.se 

4(4) 



P'm SALA HEBY E=t01 
~ KOMMUN KOMMUN ~j 

BYGG OCH MILJÖ 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Ggu 2olt.fj6c-(z 

MILfÖENHETEN 2014-04-04 Dpb: ADH 
Dnr: }.01'1. 5"f:S 

Taxebilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig 
tillsyn 

Remiss 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. EN L. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Tirnavgift i de fall 
tillsynen inte 
ingår i den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 
2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna tirnavgift 

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

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

Anmälan 
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- tirnavgift 
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, tirnavgift 
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
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Prövning 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller 
anslutning av vattentoalett enligt 13 §förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 2h 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller ?h 
vatten 
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen 5h 
föreskrivit 
4. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och BDT 5h 
avloppsanordning på samma fastighet och vid samma tillfälle 
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för ?h 
6-25 personekvivalenter 
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 12 h 
26-100 personekvivalenter 
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 15 h 
101-200 personekvivalenter 

Prövning av ansökan enligt 17 §förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

l grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: 
1. Berg- eller ytjordvärmepump 2h 

2. Övriga anläggningar 2h 

Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende: 
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § Sh 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 §förordningen 2h 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen Belopp som 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd motsvarar den 

årliga 
tillsynsavgiften 
som utgår för 

verksamhet enligt 
taxebilaga 2 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till tirnavgift 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

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 1,5 h 

2. Övriga anläggningar 1,5 h 

Tillsyn 
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Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i Årlig 
taxebBaga 2. tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 
2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt tirnavgift 

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 39 §förordningen (1998:899} om miljöfarlig 
verksamhet 

l. Nötkreatur, häst, get, får eller svin tirnavgift 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur tirnavgift 

3.0rm tirnavgift 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899} om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Per spridningstillfälle tirnavgift 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §förordningen 

• (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Förmultningstoalett 2h 

Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § 2h 
förordningen (1998:899} om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala tirnavgift 
föreskrifter för människors hälsa 

Anmälan 

Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § x h 
förordningen (1998:899} om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och 0,5 h 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant 
område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899} om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 
förordningen (1998:899} om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Förmultningstoalett l h 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 0,5 h/ansökan 
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§förordningen 

f (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Handläggning av anmälan enligt 38 §förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

SALAKOMMUN 
Org.nr 

Postadress 
Box 304 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 3910-2 
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MILl Ö ENHETEN 2014-04-04 Dpb: 
4(6) 

D nr: 

l. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 3h 
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra 
liknande skärande eller stickande verktyg 
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 3h 
används av många människor 

3. Skol- och fritidsverksamhet 

Skola med mer än 400 elever 4h 

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 3h 

Skola med högst 100 elever 2h 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet 2h 
eller förskaleklass 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning Årlig 
i taxebilaga 2. tillsynsavgift 

enligt Taxebilaga 
2 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats tirnavgift 
enligt 40 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd: 
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd tirnavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en tirnavgift 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt lO kap. 12 eller 13 §§ 
miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

Anmälan 

Handläggning enligt lO kap. 11- 13 §§ miljöbalken med anledning av tirnavgift 
underrättelse från verksamhetsutövare. 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader tirnavgift 
och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt l O kap. 
miljöbalken 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet tirnavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Anmälan 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Exp. 
Org.nr Box 304 stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 39 10-2 



MILJÖENHETEN 2014-04-04 Dpb: 
5(6) 

D nr: 

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

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet tirnavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 
l (se Underlag 11, sid. Fel! Bokmärket är inte definierat.) 

Prövning 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 3.h 
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Anmälan 
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 2h 

l (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. l § Naturvårdsverkets 1h 
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor 

Information 
Handläggning av information enligt 28 §förordningen (2007:846) om 1h 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning 
som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid Jagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 
1:1 §eller 1:2 §samt 1:3 §(krav på information gäller inte 
anordningar enligt 1:2 §som avses installeras inomhus): 

1. Förvaring av mer än 1m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen 1h 
cistern i mark. 
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 1h 
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga 
vätskor samt spillolja. 
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan l h 
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 
m3 men högst 10m3. 
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 1h 
vattenskyddsområde. 

Tillsyn 
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, 1 h/år 
halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 §förordning (2007:846) 
om fluorerade växthusgaser 
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter tirnavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANsVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Prövning 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Exp. 
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MILfÖENHETEN 2014-04-04 D p b: 
D nr: 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och 0,5 h 
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 §tredje och fjärde 
stvckena miljöbalken 
Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering 

Uppehåll i hämtning 0,5 h 
Gemensam behållare 0,5 h 
Total befrielse 0,5 h 
Prövning av övriga ansökningar 0,5 h 

Anmälan 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten 0,5 h 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen 
(2011:9271 

Total befrielse 1h 

Handläggning av övriga anmälningar tirnavgift 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd tirnavgift 
enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063) 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar tirnavgift 
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Taxebilaga 2 
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälso
skyddsverksamheter 

Med tidsfaktor (TF) avses i denna bilaga, antal timmar per år for respektive verksamhet 
som kommunens gällande avgift multipliceras med. 

I denna laxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod 
(med kursiv stil) for sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöpröv
ningsförordningen (20 13 :251 ). För övriga verksamheter anges koderna på samma sätt 
som i tidigare taxebilaga. 

För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt l kap l O a § miljötillsyns
forordningen (20 Il: 13) anges aktuell !ED-kod. 

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF~ Miljöprövningsförordning (20 13:251) 
VKJKK~ Verksamhetskod/Klassningskod 
lED~ !ED-kod (anges när sådan fmns) 
TF~ Tidsfaktor i timmar 
PN~ Prövningsnivå 

A och s~ tillståndsplikt 
c~ anmälningsplikt 
u~ utan prövnings-/anmälningsplikt 



2 § l. Il 12 

2 

l. mer än 000 platser för fjäderfan, 
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obe
täckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och 
avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor och betäckta 

B av 
nötkteatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses 
l. 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 
ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 



Lagmm l VK/ lmn l TF IPN l Beskriming 
i JVIPF KK 
2 kap 3 § 1.20 - c Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än JOO djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses 
l. 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 fOI upp till sex månaders 
ålder, 
7. tio minkbanor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre, 
lO. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder, 
Il. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu-
si ve kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller 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 
fårsk träck eller urin. 

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

1.20-1 6 -Mer än 200 djurenheter 

1.20-2 6 - Mer än l 00 djurenheter 
Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 - T c Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
nande jordbruksproduktion. 

Odlin~ 
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3 kap l § 5.10 6 B 

3 kap 2 § 5.20 4 c 

och andra 
T B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än !50 hektar, om verksamheten inte 
I. omfattas av en bearbe1ningskoncession 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. 

4 kap 2 § 10. Il av 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. 

4 kap 3 § 10.20 B annat än av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte 
L omfattas av en bearbe1ningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen ( 1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt l 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. 

10.20-1 15 -Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 

10.20-2 15 - Mer än l 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 

10.20-3 15 - Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
10.20-4 15 -Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
10.20-5 15 -Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
/0.20-6 14 -Mer än l 000 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 
10.20-7 14 - Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 
/0.20-8 14 - Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 
/0.20-9 - Mer än 50 000 ton natur-

4 



Lagrum lVK/ 
iMPF KK j mo !TF jrN l Beskrivning 

grus eller andra jordarter. 
10.20-10 14 -Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-

grus eller andra jordarter. 
4 kap 4 § 10.30 - 10 c Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 

l O 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 
4 kap 5 § 10.40 - T c Täkt för markinnehavarens husbehov av 

l. mer än l O 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 
l. omfattas av bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndsoliktig enligt l eller 2 §. 

4 kap 6 § 10.50 - 8-per c Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
upp- naturgrus eller andra jordarter 
ställ- l. inom område som omfattas av detaljplan eller 
n in g områdesbestämmelser, eller 

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

4 kap 7 § 10.60 - 8 c Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

Råoetroleum, natur!!as och kol 
4 kap 8 § 11.10 - 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll-

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 11.20 - lO B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4kap lO§ 11.30 - lO c Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 

Malm och mineral 
4 kap Il § 13.10 - 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av 

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

4kap 12 § 13.20 2, l 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 13 §. 

4kapl3§ 13.30 - 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm för provändamåL 

4kap 14 § 13.40 - 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning 
av malm, mineral eller kol än rostning och sint-
ring, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15 9. 

4kapl5§ 13.50 - 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4kapl6§ 13.60 3,2 T B Anläggning för utvinning och produktion av 
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4 kap 17 § 13.70 T c 
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Lagrum IVKJ 
i !VIPF KK liED l TF IPN l BesJu·ivning 

ror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en pro· 
duktion av mer än 400 ton men högst l O 000 ton 
produkter per kalenderår. 

5 kap 7 § 15.60 . B Anläggning för beredning eller konservering av 
fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fisk-
mjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 
baserad på 
l. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalen-
derår, eller 
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur perkalen-
derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, 
torkning eller saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt l, 4 eller 9 §. 

15.60-1 78 • Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kale n-
derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.60-2 35 - Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår, om verksamheten med-
för utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 

15.60-3 78 
enligt 28 kap. l §. 
-Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur perkalen-
derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.60-4 35 - Mer än 2 000 ton men högst l O 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §. 

5 kap 8 § 15.70 - 6 c Anläggning för beredning eller konservering av 
fisk eller skaldjur eller fOr tillverkning av fisk-
mjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 
baserad på mer än lO ton fisk eller skaldjur per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehand-
ling genom endast frysning, torkning eller salt-
ning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §. 

5 kap 9 § 15.80 - c Rökeri fOr en produktion av mer än 50 ton men 
högst !8 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

15.80-1 !O ·Mer än 500 ton men högst !8 500 ton rökta 

15.80-2 6 
produkter per kalenderår. 
-Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-
ter per kalenderår. 
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av 
beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror får en produktion av 
l. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i 
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär 

5kapll§ 15.100 12 c Bageri som mer än 15 ton äst eller 
50 ton annan jäst per kalenderår) om verksam-
beten inte är · lO 

5kap 12 § 15.110 B av 
frukt, rotfrukter eller grönsaker for en 
produktion baserad på 
l. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medfor utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till-
ståndspliktigt enligt 28 kap. l §, eller 
2. mer än lO 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medfor utsläpp av vatten som inte 
leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. beredning eller konservering genom endast 
frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rens-
ning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt lO§. 

15.110-1 60 -Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medfor utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till-
ståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.110-2 55 -Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara 
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som leds till ett externt avloppsre-
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 
l §. 

/5.110-3 60 - Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte 
leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.110-4 55 - Mer än l O 000 ton men högst 25 000 ton råvara 
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsre-
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 

5kap 13 § 15. Anläggning för beredning eller konservering av 
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 

baserad mer än 2 000 ton råvara 
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Lagmm l V K/ 
i MPF KK liED /TF IPN l Beskrivning 

per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. beredning eller konservering genom endast 
frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rens-
ning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt lO 
eller 12 §. 

5 kap 14 § 15.!30 - lO c Anläggning för endast tvättning eller rensning av 
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en pro-
duktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsre-
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 
l §. 

5kapl5§ 15.140 - c Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter 
för en produktion av mer än l 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt l O §. 

15.140-1 40 -Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
15.140-2 12 - Mer än l 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 
5kapl6§ 15.150 - B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkel-

sederivat eller socker för en produktion av 
l. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verk-
sambeten medför utsläpp av vatten som leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-
pliktigt enligt 28 kap. l §, eller 
2. mer än l O 000 ton per kalenderår, om verk-
sambeten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till-
ståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt lO §. 

15.150-1 60 - Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verk-
sambeten medför utsläpp av vatten som leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-
pliktigt enligt 28 kap. l O §. 

15.150-2 55 -Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap l §. 

15.150-3 60 - Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verk-
sambeten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till-
ståndspliktigt enligt 28 kap. lO§. 

15.150-4 55 -Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsre-
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 
l §. 

g 
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5kapl7§ 15.160 - 20 c Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkel-
sederivat eller socker, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt lO eller 16 §. 

Kombinerade råvaror 
5kapl8§ 15.165 6.4biii 70 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av animaliska och 
vegetabiliska råvaror, både i separata och kombi-
nerade produkter, för en produktion av 
l. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, 
om slutprodukternas innehåll av animaliskt 
material uppgår till lO viktprocent eller mer, eller 
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår 
som motsvarar 75 000 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet 
för det animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukternas innehåll. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
innebär endast paketering. 

Mjölk, ol.ior och fetter 
5kapl9§ 15.170 6.4c 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

baserad på en invägning av mer än 200 ton per 
dygn som kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 20 § 15.180 - c Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
(utom glass) för en produktion baserad på en 
invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §. 

15.180-1 40 -Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
15.180-2 30 - Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 
15.180-3 lO - Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-

lenderår. 
5kap2l § 15.190 - B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
4, lO eller 19 §. 

15.190-1 70 - Mer än l 00 000 ton per kalenderår. 
15.190-2 55 -Mer än 50 000 ton men högst l 00 000 ton per 

kalenderår. 
15.190-3 35 - Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 
5 kap 22 § 15.200 - lO c Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av mer än l 00 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, l O, 
19eller21§. 

Glass 
5 kap 23 § 15.210 - B Anläggning för tillverkning av glass för en pro-

10 



Lagrum IVK/ 
i MPF KK liED l TF IPN l BeskdYning 

duktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
!O eller 19 §. 

15.210-1 55 - Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
15.210-2 45 - Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 
15.210-3 35 - Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst 

25 000 ton per kalenderår. 
5 kap24 § 15.220 - 6 c Anläggning för tillverkning av glass för en pro-

duktion av mer än l O ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
!0, 19 eller 23 §. 

Drycker 
5 kap 25 § 15.230 - 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller av 

alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren 
etanol per kalenderår. 

5 kap 26 § 15.240 - c Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-
tillation, motsvarande mer än lO ton ren etanol 
per kalenderår, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 25 §. 

15.240-1 35 - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 

15.240-2 16 - Mer än l 00 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 

15.240-3 lO - Mer än l O ton men högst l 00 ton ren etanol per 
kalenderår. 

11 
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5 kap 27 § 15.250 - B Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av 
l. malt, 
2. mer än l 000 kubikmeter läskedryck per ka-
lenderår, eller 
3. mer än l 000 kubikmeter maltdryck perkalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-
tigt enligt 28 kap. l §. 

15.250-1 40 - Mer än 50 000 ton malt per kalenderår. 
15.250-2 35 - Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per 

kalenderår. 
15.250-3 30 - Högst 2 500 ton malt per kalenderår. 
15.250-4 35 - Mer än 20 000 m' läskedryck per kalenderår. 
15.250-5 30 - Mer än 5 000 men högst 20 000 m' läskedryck 

per kalenderår. 
/5.250-6 25 - Mer än l 000 men högst 5 000 m' läskedryck 

per kalenderår. 
/5.250-7 40 - Mer än 20 000 m' maltdryck per kalenderår. 
15.250-8 35 - Mer än 5 000 men högst 20 000 m' maltdryck 

per kalenderår. 
15.250-9 30 - Mer än l 000 men högst 5 000 m' maltdryck 

per kalenderår. 
5 kap 28 § 15.260 - 20 c Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning av malt eller mer än l 000 kubikmeter 
maltdryck per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt lO§. 

Annan livsmedelstillverknin2 
5 kap 29 § 15.270 - 75 B Anläggning för tillverkning av 

l. mer än JOO tonjäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsme-
delsindustri eller jordbruk, om anläggningen har 
en sammanlagd reaktorvolym om minst tio k u-
bikmeter. 

5 kap 30 § 15.280 - c Anläggning för 
l. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår, 
2. tillverkning av mer än l 000 ton pastaproduk-
ter per kalenderår, eller 
3. rostning av mer än l 00 ton kaffe per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt lO§. 

15.280-1 40 - Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per 
kalenderår. 

12 
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15.280-2 30 - Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad 
eller konfektyr per kalenderår. 

15.280-3 lO -Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår 

15.280-4 lO - Mer än l 000 ton pastaprodukter per kal en-
de rår 

15.280-5 35 - Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kale n-
de rår 

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

5kap3l§ 15.290 - B Anläggning för framställning av mer än 15 000 
ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten 
L inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av l-30 §§,och 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-
tigt enligt 28 kap. l §. 

15.290-1 80 - Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kale n-
derår. 

15.290-2 55 -Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kaJen-
de rår 

5 kap 32 § 15.300 - c Anläggning för framställning av 
l. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamhet-
en 
a) inte är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
någon av l-31 §§,och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett ex-
ternt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §,eller 
2. mer än l 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av 1-31 §§,och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §. 

15.300-1 40 - Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kaJen-
derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.300-2 20 - Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verk-
samheten medför utsläpp av vatten som leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-
pliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.300-3 20 - Mer än l 000 ton men högst 15 000 ton livsme-
del, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

5kap33 § 15.310 6 c Anläggning för yrkesmässig industriell fdrpack-
ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1-32 §§. 

13 



15.320 6,5 B av som 
kan användas som djurfoder genom bearbetning 
av animaliska biprodukter som är kategori 3-
material enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr l 069/2009 av den 21 oktober 
2009 om hälsobestämmelser för animaliska bi-
produkter och där av framställda produkter som 
inte är avsedda att användas som livsmedel och 
om upphävande av förordning (EG) nr 
1774/20022, om produktionen baseras på mer än 
2 500 ton råvara per kalenderår. 

15.320-1 80 - Mer än l O 000 ton råvara per kalenderår. 
15.320-2 35 - Mer än 2 500 ton men högst l O 000 ton råvara 

kalenderår. 
35 B Anläggning för framställning av foder 

redning och behandling av animaliska råvaror 
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 
18 500 ton produkter per kalenderår, om verk-
sambeten innebär annat än endast paketering. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

34 eller 39 
5 kap 36 § 15.340 c be-

behandling av animaliska råvaror 
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 
500 ton produkter per kalenderår, om verksam-
beten innebär annat än endast paketering. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 
eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §. 

15.340-1 35 -Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produk-
ter per kalenderår. 

15.340-2 12 - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
kalenderår. 

kap 37 § 6.4bii 25 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av vegetabiliska råvaror 
för en produktion a v 
l. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i 
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär 

5kap38 § 15.360 lO c Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av vegetabiliska råvaror 
for en produktion av mer än 5 000 ton produkter 
per kalenderår, om verksamheten innebär annat 
än endast paketering. 
Anmälningsplikten gäller inte 

från 
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oljor eller fetter, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 
eller 39 §. 

5 kap 39 § 15.370 6.4biii 30 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av animaliska och vege-
tabiliska råvaror, både i separata och kombin e-
rade produkter, för en produktion av 
l. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, 
om slutprodukternas innehåll av animaliskt 
material uppgår till l O viktprocent eller mer, eller 
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår 
som motsvarar 75 000 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet 
för det animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukternas innehålL 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
innebär endast paketering. 

TEXTILVAROR 
6kap l§ 17.10 6,2 B Anläggning för förbehandling eller fargning av 

mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kal enderår. 

nio-I 100 -Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
50 kalenderår. 

17.10-2 - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-
fibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 - B Anläggning för förbehandling eller fargning av 
mer än 200 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
l. är tillståndspliktig enligt l §,eller 
2. består av en beredningsprocess som inte med-
för utsläpp av avloppsvatten och utsläpp tillluft 
av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per 
kalenderår. 

17.20-1 50 -Annan beredning än förbehandling eller farg-
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kale n-
de rår. 

17.20-2 45 -Förbehandling eller fargning av mer än l 000 
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 35 -Förbehandling eller fargning av mer än 200 ton 
men högst l 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton men högst l 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

6 kap 3 § 17.30 - lO c Anläggning för förbehandling eller fargning av 
mer än lO ton textilfibrer eller textilier per ka-
lenderår eller for annan beredning av mer än lO 
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8 kap 3 § 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 65 - Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
20.20-2 50 -Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 

kubikmeter per kalenderår. 
20.20-3 35 -Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 

8 kap 4 § 20.30 c Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion a v mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

20.30-1 25 -Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 

20.30-2 16 - Mer än 6 000 kubikmeter men 30 000 

16 
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• • o • l 20.40 

20.40-1 20 

20.40-2 15 

20.40-3 8 

20.40-4 20 

20.40-5 15 

20.40-6 8 

20.40-7 lO 

8 kap 20.50 6.lc 70 

7 § 20.60 25 

8 § 20.70 

l ~~fil ~~i~.1·iA.~ing • 

17 

kubikmeter per kalenderår. 

• !.! ! • l. 
. . . ..... ! . . . . . bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av 
L träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base-
rad på mer än l 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 tillf<illig flisning. 

-l form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än l 00 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
-I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än l O 000 kubikmeter 
men högst l 00 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
-I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än l 000 kubikmeter men 
högst l O 000 kubikmeter fast mått per kal en-
de rår. 
-I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än !50 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
-I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst !50 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
-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 
kalenderår. 

B 

c 

B för 
L mer än 20 000 timmer fast mått 
under bark (m' fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än l O 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m' fub) i vatten. 

om verksamheten är 
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anmälningspliktig enligt l O §. 

20.70-1 25 - l. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än l 00 000 kubikmeter i vatten. 

20.70-2 20 -l. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än lO 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

20.70-3 15 - l. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än l O 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§ 20.80 - c Anläggning för lagring av 
l. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m' fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m' fub ), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m' fub) i vatten, om lagringen inte är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 

20.80-1 15 - Mer än l O 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 

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

20.80-3 6 - Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vatten-
begjutning. 

20.80-4 15 - Mer än 5 000 kubikmeter men högst l O 000 
kubikmeter i vatten. 

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

8kapl0§ 20.90 - T c 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 
l. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än l O 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

MASSA, PAPPER OCH P APPERSV AROR 
9 kap l § 2l.IO 6.la A Anläggning fur framställning av pappersmassa 

av trä, returfiber eller andra fibrösa material i 
industriell skala. 

21.10-1 110 -Mer än 300 000 ton massa (sulfatJsulfit) med 
90 blekning per kalenderår. 

21.10-2 -Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
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70 blekning per kalenderår. 
21.10-3 -Massa (sulfat/sulfit) utan blekning perkalen-

75 de rår. 
21.10-4 -Mer än 200 000 ton massa (mekaniskfl<emi-

60 mekanisk) per kalenderår. 
2l.J 0-5 - Högst 200 000 ton massa (mekaniskfl<emi-

mekanisk) per kalenderår. 
9 kap 2§ 21.30 6.!b 55 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 

ton papper, napp eller kartong per kalenderår. 
9kap3 § 21.40 - 25 B Anläggning för framställning av papper, papp 

eller kartong i industriell skala, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 2 §. 
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

!Okapi§ 22.10 - 25 c Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-
seWirg, om verksambeten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

10kap2 § 22.20 - lO c Anläggning med tillverkning av meta!lklicheer. 
l O kap 3 § 22.30 - 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

!Okap4§ 22.40 - c Anläggning 
l. 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 6 -Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas perkalen-
de rår. 

22.40-2 12 -Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

22.40-3 8 - Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-
BRÄNSLE 

!!kap!§ 23.05 - 110 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer 
till gas- eller vätskeform. 

llkap2§ 23.10 1.3' A Anläggning för 
1.4a, l. tillverkning av koks, 
6.8 2. överföring av kol till gas- eller vätskeform, 

eller 
3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som 
inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §. 

19 



Lagrum l VKJ 
i MPF KK 'lEO 'TF IPN l Beskrivning 

23.10-1 75 - Tillverkning av koks 
23.10-2 110 -Överföring av kol till gas- eller vätskefonn 

140 
23.10-3 -Tillverkning av hårt kol, inklusive grafit 

llkap3§ 23.20 - 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2 §eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 4 § 23.30 1,2 60 A Anläggning för raffinering av mineraloVa eller 
naturgas. 

23.30-1 - Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

23.30-2 - Högst 500 000 ton per kalenderår. 

llkap5§ 23.40 - 60 A Anläggning för 
l. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, 
eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av be-
strålat kärnbränsle. 

llkap6§ 23.50 - 60 A Behandling eller Jagring av o bestrålat kärn-
bränsle. 

KENUSKAPRODUKTER 
12 kap l § 24.10 4. la-k, A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i 

4.2a-e, industriell skala tillverka 
4.4, l. organiska ämnen, 
4.5, 2. kloralkali, eller 
4.6 3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen 

än kloralkali per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytak-
tiva ämnen (tensider), bindemedel förfarg och 
lack eller bränsle ur vegetabiliska eller anima-
Jiska ou or. 

24.10-1 100 - Mer än 5 000 ton organiska ämnen per kaJen-
90 derår. 

24.10-2 - Högst 5 000 ton organiska ämnen per kalen-
120 derår. 

2410-3 100 - Kloralkali med amalgammetoden. 
100 

24.10-4 - Kloralkali med annan metod än amalgammeto-
den. 

24.10-5 -Mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än 
kloralkali per kalenderår. 

12 kap 2§ 24.20 4. la-k, 50 B Anläggning för att genom biologiska reaktioner i 
4.2a-e, industriell skala tillverka organiska ämnen. 

4.4, 
4.5, 
4.6 

12kap3 § 24.40 4. la, B Anläggning för att genom kemiska eller bio lo-
4. l b, giska reaktioner i industriell skala tillverka 
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4.1d, l. ytaktiva ämnen (tensider), 
4.lf, 2. bindemedel förfarg och lack, eller 
4.lh, 3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 
4.li, 
4.lk 

24.40-1 110 -Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per 
100 kalenderår. 

24.40-2 100 -Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per 
kalenderår. 

24.40-3 95 -Bindemedel förfarg och lack i form av bas-
90 plastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpoly-

merer. 
24.40-4 - Bindemedel för farg och lack - övriga ämnen. 
24.40-5 -Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 

12kap4 § 24.50 - 50 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
l. genom biosyntetiska reaktioner av 
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ända-
mål, 
b) organiska syror, eller 
c) biopolymerer, eller 
2. av biotekniska organismer för bekämpnings-
ändamål. 

12kap5 § 24.60 4.2a-e, B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
4.3 genom kemiska eller biologiska reaktioner av 

fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödsel-
medel, kemiskt eller biologiskt framställd gas 
eller andra oorganiska ämnen. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit 
i anslutning till bassängbad, 
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med 
högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i 
den verksamhet där tillverkningen sker, 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt l § 
eller 21 kap. l eller 2 §,eller 
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 
21 kap. 3 §. 

24.60-1 130 -Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande göd-
110 selmede l. 

24.60-2 35 - Sprängämnen, fotokemikalier och bekämp-
ningsmedel. 

24.60-3 35 -Acetylengas, lustgas och annan kemiskt fram-
ställd gas. 

24.60-4 - Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 
24.60-1,24.60-2 eller 24.60-3. 

12 kap 6 § 24.81 - 20 c Anläggning för att genom kemiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk 
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller labora-
torieskala eller annan icke industriell skala. 

12kap7§ 24.90 - 20 c Anläggning för att genom kemiska eller bio lo-
giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i flirsöks-, pilot- eller 
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12 kap 8 § 24. 16 c får mine-
ralfibrer, om verksambeten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-
melse i denna 

12 kap 9 § 24.11 B får att genom 
processer i industriell skala tillverka 
l. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 
biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. tillverkning av mindre än l 00 ton per kal en-
derår, om det i verksambeten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som, enligt 
fåresktifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad eller uppfYller 
ktiterierna får atr klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faraklasserna "mycket giftig", "gif-
tig", "frätande'', "cancerframkallande", ''muta-
gen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", 
2. tillverkning av fargeller lack, om tillverkning-
en uppgår till högst l 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller ktopps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. verksambet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 §. 

24 JI0-1 55 - Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

24. JI0-2 45 - Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

24./10-3 35 - Mer än l 000 ton men högst 2 000 ton farg och 
lack per kalenderår. 

24. JI0-4 35 - Mer än l 00 ton men högst 2 000 ton per kal en-
derår (utom farg och lack). 

24. JI0-5 25 - Högst 100 ton per kalenderår, om det i verk-
sambeten används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som, enligt fåresktifter om 
klassificering och märkning av kemiska produk-
ter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfYller kriterierna får att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faro-
klasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
''cancerframkallande'', "mutagen'', ''reprodukt-

eller 
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12kap 10§ 24.120 - c Anläggning för att genom endast fYsikaliska 

processer i industriell skala tillverka 
l. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än i O ton fl!rg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
9 §, 
3. mer än I O ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tiliståndsplik-
tig enligt 9 §, 
4. mer än S 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
S. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 9 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt I 9 kap. 2 §. 

24120-1 25 - Mer än l O ton farg eller lack per kalenderår, 
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska pro-
dukter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 

24.120-2 20 -Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material. 

24. 120-3 12 - Mer än I 000 ton men högst 2 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

24.120-4 lO -Mer än I O ton men högst I 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

12kapll§ 24.130 - 20 c Anläggning för att genom endast fYsikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller iaboratorieskaia 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
l. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än I O ton far g eller lack per kalenderår, 
S. mer än I O ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

12kapl2§ 24.140 - c Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk till-
verkning). 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt I 9 
kap. 2 §. 

24.140-1 35 - Mer än l 00 ton kalenderår. 

24.140-2 20 - Mer än I O ton men högst i 00 ton per kale n-
derår. 
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24.140-3 12 - Mer än 500 kg men högst l O ton per kal en-
de rår. 

24.140-4 60 - Högst 500 kg per kalenderår. 
12kapl3§ 24.150 - 20 c Anläggning for behandling av mellanprodukter, 

om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivning-
ama i 1-12 §§. 

12kap 14§ 24.160 3.lc 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 
ton magnesiumoxid per kalenderår. 

GUMMI OCH PLASTV AROR 
l3kapl§ 25.10 - B Anläggning for att genom vulkning tillverka 

gummi varor, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kal en-
de rår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §. 

25.10-1 60 -Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

25.10-2 40 - Mer än 2 000 ton men högst l O 000 ton ovul-
kad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap2 § 25.11 - c Anläggning for att genom vulkning tillverka 
gummi varor, om produktionen baseras på mer än 
l ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l § 
eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

25.11-1 30 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

25.11-2 20 - Mer än l 00 ton men högst 500 ton o vulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

25.11-3 12 - Mer än 50 ton men högst l 00 ton o vulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

25.11-4 8 - Mer än l ton men högst 50 ton ovulkad gum-
roiblandning per kalenderår. 

13kap3§ 25.20 - B Anläggning for att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av 
l. 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 25 - Polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.20-2 30 -Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
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produktionen baseras på mer än 500 ton plast-
råvara per kalenderår. 

20 -Polyuretan med användning av toluendiisocy-
25.20-3 anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 

men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, 
eller annan plast om produktionen baseras på mer 
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kal en-
derår. 

13 kap4 § 25.30 - 12-18 c Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om 
l. produktionen baseras på mer än l ton plast-
råvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

l3kap5§ 25.40 - 20 B Anläggning för flarnlaminering med plast. 
l3kap6§ 25.50 - c Anläggning där produktionen baseras på mer än 

l ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
l. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bear-
betning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
19 kap. 2 eller 3 §. 

25.50-1 15 -Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
25.50-2 8 -Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 

per kalenderår. 
25.50-3 6 -Mer än l ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår. 
25.50-4 25 -Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 
25.50-5 15 - Mer än l O ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

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

25.50-7 8 - Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

25.50-8 6 -Mer än l ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
ICKE-MET ALLISKA MINERALISKA 
PRODUKTER 

Glas, !!lasvaror och keramiska produkter 
14kapl§ 26.10 3.3, 50 B Anläggning för 

3.4 l. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller 
glasfiber per kalenderår, eller 
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per 
kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull. 
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14 kap2 § 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 
l. 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 l §. 

26.20-1 35 -Mer än l 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas perkalen-
derår. 

26.20-2 20 - Mer än 5 ton men högst l 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-
brukas per kalenderår. 

26.20-3 35 - Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar J för-
brukas per kalenderår. 

26.20-4 20 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar J förbrukas per kalenderår. 

14kap3 § 26.30 - lO c Anläggning för tillverkning av glas eller glas va-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
l. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt l eller 2 §. 

14kap4 § 26.40 - 20 c Anläggning för tillverkning av glasfiber, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt l §. 

14kap5 § 26.50 3,5 35 B Anläggning för att genom bränning 
l. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produk-
ter per kalenderår, eller 
2. tillverka keramiska produkter med en ugns-
kapacitet som överstiger fYra kubikmeter och 
med en satsningsdensitet som överstiger 300 
kilogram per kubikmeter. 

14kap6 § 26.51 - 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

Cement, betong, kalk, krita och gips 
14kap8§ 26.70 3.la 130 A Anläggning för att 

l. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement 
per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton ce-
ment per kalenderår. 
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26.140 

26.150 

26.150-1 

26.150-2 

14kap17§ 26.160 

15 

27.10-1 

27.10-2 

27.10-3 

27.10-4 

15 kap 2 § 27.20 

av mer 
krita kalkprodukter per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 
lO 

12 av mer än ton 
l. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

25 tillverkning av mer än 500 ton 

55 

20 

15 

lO 

kalenderår. 

B 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 

c 

l. som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaUplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalen
derdagar under en tolvmånadersperiod. 

- Inom område med detaljplan eller områdesbe
stämmelser. 
-Utanför område med detaljplan eller områdes
bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 

om 
29 

STÅLOCHMETALL 
A Anläggning för produktion av järn eller stål 

(primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt
ionen överstiger 15 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

160 - Om produktionen överstiger l 000 000 ton per 
kalenderår. 

1000 

60 

50 

27 

- Om produktionen överstiger l 00 000 ton men 
inte l 000 000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 15 000 ton men 
inte l 00 000 ton per kalenderår. 
-Anläggning med induktionsugnar ESR-
anläggning, om produktionen överstiger 15 000 

kalenderår. 
A för 

l. produktion av järn eller stål (primär eller se-
kundär eller 
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2. behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksambeten är 
tillståndspliktig enligt l eller 3 §. 

27.20-1 70 -Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 

27.20-2 60 kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15kap3§ 27.30 2.3a-c A Anläggning för behandling av järnbaserade me-
taller genom 
l. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per 
kalenderår, 
2. hammarsmide, om slagenergin per hammare 
överstiger 50 kilojoule och den använda värme-
effekten överstiger 20 megawatt, eller 
3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår. 

2730-1 120 -Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 

27.30-2 80 -Varmvalsning av mer än 120 000 ton men 
högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

27.30-3 80 - Hammarsmide, om slagenergin per hammare 
överstiger 50 kilojoule och den använda värme-
effekten överstiger 20 megawatt. 

2730-4 60 -Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av mer än l O 000 ton 

2730-5 50 
per kalenderår. 
-Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av mer än l 000 ton 
men högst l O 000 ton per kalenderår. 

27.30-6 30 -Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av mer än l 00 ton 
men högst l 000 ton per kalenderår. 

27.30-7 15 - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av högst l 00 ton per 
kalenderår. 

27.30-8 60 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än l O 000 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-9 50 -Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än l 000 m3 men högst lO 000 m3 pro-

28 



Lagrum IVKJ 
iMPF KK liED 'TF IPN l Beskrivning 

cess- eller sköljvatten. 
27.30-10 30 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger 
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än l 00 m3 men högst l 000 m3 process-
eller sköljvatten. 

27.30-11 15 -Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av högst l 00 m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap4 § 27.31 - 40 A Anläggning för behandling av järnbaserade me-
taller genom kallvalsning av mer än l 00 000 ton 
stål per kalenderår. 

15 kap5 § 27.32 . B Anläggning för behandling av järnbaserade me-
taller genom kallvalsning av högst 100 000 ton 
stål. 

27.32-1 45 · Mer än 20 000 ton men högst l 00 000 ton per 
kalenderår. 

27.32-2 30 - Högst 20 000 ton per kalenderår. 
l5kap6§ 27.40 2,4 B Anläggning för gjutning för en produktion av 

mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår. 

27.40-1 40 -Mer än lO 000 tonjärn eller stål per kalenderår 
där fonn- eller gjutsand används. 

2740-2 35 - Mer än 5 000 ton men högst l O 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 

27.40-3 25 - Mer än l O 000 tonjärn eller stål per kalenderår 
där inte fonn- eller gjutsand används. 

27.40-4 15 - Mer än 5 000 ton men högst l O 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjut-
sand används. 

15kap7§ 27.50 . B Anläggning för gjutning flir en produktion av 
l. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
6 §, eller 
2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magne-
sium per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 14 §. 

27.50-1 25 - l. mer än l 000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än l 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-2 20 - l. mer än 500 ton men högst l 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst l 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-3 15 - l. mer än l 000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än l 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-4 15 - l. mer än 500 ton men högst l 000 tonjärn 
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eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst l 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15kap8 § 27.60 . 6 c Anläggning för gjutning för en produktion av 
mer än l O ton järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 6, 
7 eller 14 §. 

15kap9§ 27.70 2.5a A Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt 
råmaterial producera mer än l 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 
genom metallurgiska, kemiska eller elektroly· 
tiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte gjuterier. 

27.70-1 120 . Av malm eller slig producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-2 70 - Av malm eller slig producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kal en-
derår. 

27.70-3 35 · Av malm eller slig producera mer än 3 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kaJen-
derår. 

27.70-4 30 -Av malm eller slig producera mer än l 000 ton 
men högst 3000 ton icke-järnmetall per kaJen-
de rår. 

27.70-5 100 -Av sekundärt råmaterial (skrot m. m.) producera 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-6 50 . Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke· 
järnmetall per kalenderår. 

27.70-7 35 -Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

27.70-8 30 -Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än l 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

!5kapl0§ 27.80 2.5a 25 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt 
råmaterial producera icke-järnmetall, om pro-
duktioneo sker genom metallurgiska, kemiska 
eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
9 §. 

15kapll§ 27.90 - A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller 
koncentrat producera mer än l 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 
genom metallurgiska eller elektrolytiska proces-
ser. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 
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eller l O §. 

27.90-1 120 - Mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kaJen-
de rår. 

27.90-2 75 -Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
jännmetall per kalenderår. 

27.90-3 45 - Mer än l 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

15kap 12§ 27.91 - 20 B Anläggning for att av anrikad malm, stoft eller 
koncentrat producera icke-jämmetall, om pro-
duktiorren sker genom metallurgiska eller elekt-
ro lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 
10 eller Il§. 

15kapl3§ 27.100 2.5b A Anläggning for smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning 
av legeringsmetall, for en produktion av mer än 
l 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

27. JOO-l 130 -Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per ka-
lenderår. 

27.100-2 95 -Mer än l O 000 ton men högst 50 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår. 

27.100-3 70 -Mer än l 000 ton men högst lO 000 ton bly 
eller kadmium oer kalenderår. 

15kapl4§ 27.101 2.5b B Anläggning for smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, for en produktion av mer än 5 
000 ton metaller per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

27.101-1 85 - Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
27.101-2 - Mer än 5 ton men högst 20 000 metaller per 

75 kalenderår. 
l5kapl5§ 27.110 - B Anläggning for smältning av icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
eller 14 §. 

27.110-1 35 -Mer än l 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 

27. J 10-2 25 - Högst l 000 ton icke-järnmetall eller återvin-
ningsprodukter. 
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l5kap !6§ 27.120 - B Anläggning för yrkesmässig smältning eller 

raffmering av icke-järmneta!l ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 
9-15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27.120-1 120 - Mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.120-2 85 - Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 

27.120-3 45 - Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

27.120-4 25 -Högst 3 000 ton per kalenderår. 

l5kapl7§ 27.130 - B Anläggning för gjutning av andra metaller än 
järn) stål, zink, aluminium och magnesium, för 
en produktion av mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

27130-1 90 - Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

27.130-2 50 - Mer än l O 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

27.130-3 35 - Mer än 3 000 ton men högst l O 000 ton per 
kalenderår. 

27.130-4 25 - Mer än l 000 ton men högst 3 000 ton per ka-
lenderår. 

27.130-5 20 - Mer än 200 ton men högst l 000 ton per kal en-
derår. 

27./30-6 15 -Mer än 50 ton men högst 200 ton perkalen-
derår. 

l5kapi8§ 27.140 - 8 c Anläggning för gjutning av andra metaller än 
järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än l ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt !3, 14 eller 17 §. 
METALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 

I6kap l§ 28.10 2,6 B Anläggning för järnfosfatering eller annan ke-
misk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om behandlingsbaden har en samman-
lagd volym som överstiger 30 kubikmeter. 

28.10-1 45 - Verksamheten ger upphov till mer än l O 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-2 35 - Verksamheten ger upphov till mer än l 000 
kubikmeter men högst l O 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 

28.10-3 20 -Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst l 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 

28.10-4 12 - Verksamheten ger upphov till högst l 00 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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16kap2 § 28.20 - B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om 
l. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
som överstiger l kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än lO k u-
bilaneter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. betning med betpasta, 
2. järn fosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
l §. 

28.20-1 40 -Verksamheten ger upphov till mer än l O 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.20-2 25 - Verksamheten ger upphov till mer än l 000 
kubikmeter men högst l O 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 

28.20-3 15 - Verksamheten ger upphov till mer än l 00 ku-
bikmeter men högst l 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 

28.20-4 15 - Verksamheten ger upphov till mer än l O ku-
bikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår. 

16kap3 § 28.30 - B Anläggning för 
l. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
sambeten ger upphov till mer än l O kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till mer 
än l O kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod. 

28.30-1 40 -Mer än lO 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

28.30-2 25 - Mer än l 000 kubikmeter men högst l O 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-3 20 - Mer än l 00 kubikmeter men högst l 000 ku-
bilaneter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-4 15 - Mer än l O kubikmeter men högst l 00 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 

16kap4 § 28.40 - 8 c Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än l ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. beläggning med metall som sker med va-
kuummetod, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

16kap5§ 28.50 - B Anläggning för tenn i sk ytbehandling i fonn av 
vanndoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kaJen-
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de rår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 

28.50-1 40 · Metallförbrukning av mer än l O 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 

2850-2 25 - Metallförbrukning av mer än l 000 ton men 
högst l O 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 

28.50-3 15 - Metallförbrukning av mer än l 00 ton men högst 
l 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 

28.50-4 !O - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 

28.50-5 25 - Metallförbrukning av mer än l O 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 

28 50-6 15 - Metallförbrukning av mer än l 000 ton men 
högst lO 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 

28.50-7 !O - Metallförbrukning av mer än l 00 ton men högst 
l 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 

28.50-8 8 - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
l 00 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 

!6kap6§ 28.60 . 8 c Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om verksamheten 
ger upphov till mer än l kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt l 
eller 2 §. 

!6kap7 § 28.70 - c Anläggning för 
l. järn fosfatering, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt l §, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än l O kubikmeter avloppsvatten per kal en-
derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kap. l, 2, 3, 4 eller 5 §, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadrattneter yta per 
kalenderår, 
5. våttrumling av mer än l ton metaller per ka-
lenderår eller härdning av mer än l ton gods per 
kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 
kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilo-
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gram per kalenderår. 

28.70-1 12 - Anläggning för produktion som omfattas av 
flera än två punkter ovan. 

28.70-2 8 -Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

16kap8 § 28.71 - 6 c Blästringsarbete omfattande mer än 500 
kvadratmeter yta, om verksamheten inte är an-
mälningspliktig enligt 7 §. 

16kap9§ 28.80 - 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller fårg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 
kap. l, 2 eller 4 §. 

16kap 10§ 28.90 - 15 c Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller fårg, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § 
eller 19 kap. l, 2 eller 4 §. 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17kap l§ 31.10 - 120 A Anläggning för tillverkning av batterier eller 

ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver 
ingår. 

17kap2§ 31.20 - 55 B Anläggning for tillverkning av batterier eller 
ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvick-
silver ingår. 

17kap3§ 31.30 - JO c Anläggning för tillverkning eller reparation av 
kvicksilverinnehållande ljuskällor. 

17kap4§ 31.40 6,8 140 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder 
l genom bränning eller grafitisering. 

17kap5§ 31.50 - 140 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafite-
lektroder, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 4 §. 

17kap6§ 31.60 - 15 c Anläggning för tillverkning av elektrisk ttåd eller 
elektrisk kabel. 

METALLBEARBETNING 
Motorer, turbiner och reaktorer 

18kapl§ 34.10 - 15 c Anläggning for tillverkning av fler än l 00 for-
donsmotorer per kalenderår. 

18 kap2 § 34.20 - 8 c Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

Motorfordon 
18kap3§ 34.30 - B Anläggning för tillverkning och sammansättning 

per kalenderår av 
l. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än l 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-1 140 -Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 100 - Fler än l 00 000 motorfordon men högst 
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
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80 som uppgår till högst 3,5 ton. 
34.30-3 - Fler än 50 000 motorfordon men högst l 00 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 
40 uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 -Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 

100 uppgår till högst 3,5 ton. 
34.30-5 - Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 

60 per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
34.30-6 - Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 
30 uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 - Fler än l 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

18kap4§ 34.40 - 25 c Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
l. fler än l 00 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än l O motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 

Järnvägsutrustnine: och flnplan 
18kap5§ 34.50 - 25 c Anläggning för 

l. tillverkning av jämvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

Maskinell metallbearbetning 

18kap6§ 34.60 - 90 A Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta 
för endast montering) större än l 00 000 
kvadratmeter. 

18kap7§ 34.70 - B Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinema 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 fOr vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till metallbear-
betningsmaskin eller till öppnade behåHare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsrna-
skin. 

34.70-1 60 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoUor 
och hydrauloUor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 75 kubikmeter. 

34. 70-2 35 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubik-
meter. 

18kap8§ 34.80 - c Anläggning där det förekommer maskinell me-

36 



Lagrum IVK/ 
i MPF KK liED !TF IPN l Beskrivning 

tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoUor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än l kubikme-
ter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivning-
amai l-10§§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

34.80-1 25 -Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydraula U or i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än JO kubikmeter men högst 20 kubik-
meter. 

34.80-2 12 -Total tankvolym för skärvätskor, processaUer 
och hydrauloUor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst l O kubikrne-
ter. 

34.80-3 8 -Total tankvolym för skärvätskor, processoUor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än l kubikmeter men högst 5 kubikrne-
ter. 

Gas- och oljeplattformar 
18kap9§ 35.10 - 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att 

användas vid utvinning av olja eller gas inom 
havsområden, om verksamheten inte prövas 
enligt l l kap. miljöbalken. 
skeppsvarv 

18kap!O§ 35.20 - 8 c Skeppsvarv. 

FÖRBRUKNING A V ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL 

19kapl§ 39.10 6,7 75 B Anläggning för ytbehandling av material, före-
mål eller produkter med en förbrukning av arga-
niska lösningsmedel, om förbmkningen uppgår 
till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton 
per kalenderår. Med förbrukning avses lös-
ningsmedelstillförseln minskad med den mängd 
som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns 
för återanvändning, där även återanvändning av 
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lös-
ningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19kap2§ 39.20 - B Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas 
l. med mer än 25 ton per kalenderår i 
a) miloffset med heatsetfarg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-
tryck, laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
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39.20-1 65 

39 20-2 55 
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1) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja, 
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverk
ning av farmaceutiska produkter, eller 
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverk
ning av lack, tryckfarg, lim eller andra belägg
ningspreparat 
Med förbrukning avses detsamma som i l § 
andra stycket. 

- l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 200 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfarg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen
tryck, laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordons lackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
- l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatseWirg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen
tryck, laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
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o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

39.20-3 50 - l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatseWirg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-
tryck, laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordons lackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) lim be läggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

39.20-4 65 - 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 200 ton per kalenderår i tillverkning av far-
maceutiska produkter. 

39.20-5 55 - 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i 
tillverkning av farmaceutiska produkter. 

39.20-6 65 - 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, 

39.20-7 55 
tryckfarg, lim eller andra beläggningspreparat 
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än l 00 ton men högst 200 ton per kalenderår i 
tillverkning av lack, tryckftirg, lim eller andra 
beläggningspreparat 

19kap3§ 39.30 - JO c Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med 
l. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetflirg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, 
flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. mer än l ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med riskfraserna 
"misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", 
"kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge can-
cer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplant-
ningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
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6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än l kilogram i kemtvätt, 
9. mer än l O ton i läderbeläggning, 
l O. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11, mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja 
eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk 
olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i l § andra 
stycket. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt l eller 2 §. 

19 kap4 § 39.40 . 55 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
l. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, eller 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. 
Med förbrukning avses detsamma som i l § 
andra stycket. Vid tillämpningen av första styck-
et ska inte sådana organiska lösningsmedel med-
räknas som omfattas av förordningen (2007:846) 
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbry-
tande ämnen eller av föreskrifter som meddelats 
med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt l 
eller 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 

!9kap5§ 39.50 . c Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
l. mer än l ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Med förbrukning avses detsamma som l § andra 
stycket. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l, 2, 3 
eller 4 §. 

39.50-1 20 - l. Mer än l ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 

39.50-2 20 - 2.Mer än totalt lO ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 

39.50-3 12 - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt l O ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
de rår. 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

20 kap l § 39.60 . B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
l. gasfonmiga eller flytande petrokemiska pro-
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dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfulle 
eller hantering av mer än 500 000 ton perkalen
derår, 

39.60-1 60 

39.60-2 40 
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2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif
ter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har med
delat, är klassificerade eller upptyller kriterierna 
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna "mycket giftig", "giftig", "frä
tande", "cancerframkallande", "mutagen~>, "re
produktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i 
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfalle eller hanteras mer än 50 000 ton 
per kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfalle. 

- Anläggning fOr lagring eller annan hantering av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska pro
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfalle 
eller hantering av mer än 5 000 000 ton per ka
lenderår, 
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif
ter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har med
delat, är klassificerade eller upptyller kriterierna 
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna "mycket giftig", "giftig'\ ,frä
tande", ))cancerframkallande", "mutagen", "re
produktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett 
och samma tilif<ille eller hanteras mer än 500 000 
ton per kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 
ton vid ett och samma til!fålle. 

-Anläggning för lagring eller annan hantering av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska pro
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton 
vid ett och samma tillfalle eller hantering av mer 
än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per 
kalenderår, 
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif
ter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har med
delat, är klassificerade eller uppfYller kriterierna 
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får att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna "mycket giftig)), "giftig'', "frä~ 
tand e", "cancerframkallande", "mutagen", "re-
produktionstoxisk" eller "miUöfarlig", om det i 
anläggningen lagras mer än 25 000 ton men 
högst 50 000 ton vid ett och samma tillf<ille eller 
hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 
ton per kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 
2, om det i anläggningen lagras mer än l 000 000 
ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

39.60-3 20 - Anläggning för lagring eller annan hantering av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet får lagring 
av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid 
ett och samma ti!Wille eller hantering av mer än 
500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kale n-
derår, 
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif-
ter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har med-
delat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna 
får att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna ,mycket giftig'\ "giftig", "frä-
tand e", "cancerframkallande", "mutagen", "re-
produktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i 
anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 
25 000 ton vid ett och samma tillfålle eller han te-
ras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per 
kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton men högst l 000 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 . 12 c Anläggning för lagring av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oU or, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton vid ett och samma tillfalle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i l, om 
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassifi-
cering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifi-
cerad eller uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras med de riskfraser som ingår i faraklasserna 
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancer-
framkallande", "mutagen", "reproduktionstox-
isk" eller "miljöfarlig", och 
b) det är fråga om en verksamhet för energipro-
duklian eller kemisk industri och anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än l ton vid ett 
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och samrna tillfålle, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i I och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfålle. 

20 kap3 § 39.80 - 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om 
verksambeten inte är tillståndspliktig enligt l §. 

20 kap 4 § 39.90 - 6 c Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 
GAS- OCH V Ä TSKEFORMIGA BRÄNS-
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Gas- och vätskeformilla bränslen 
2lkapl§ 40.05 !.4b 55 B Anläggning för överföring av bränslen till gas-

eller vätskeform med en total installerad tillförd 
effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamhet-
en inte är tillståndspliktig enligt Il kap. 2 §. 

21 kap2 § 40.10 - 35 B Anläggning för framställning av mer än !50 000 
kubikmeter gasfonmigt bränsle per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
l § eller Il kap. l, 2 eller 4 §. 

2lkap3§ 40.20 - 15 c Anläggning för framställning av gasformigt 
bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt l eller 2 §eller Il kap. l, 2 eller 4 §. 

Kärnkraft 
21 kap4 § 40.30 - A Kärnkraftsreaktor eller annan kärmeaktor. 

Förbränninl! 
2lkap5§ 40.40 !,l A Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

40.40-1 100 -Total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt. 

40.40-2 40 -Gasturbin 
2lkap6§ 40.50 1,1 B Anläggning för förbrärming med en total installe-

rad tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §. 

40.50-1 65 -Total installerad tillförd effekt av mer än l 00 
megawatt men högst 300 megawatt. 

40.50-2 40 -Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst I 00 megawatt. 

2lkap7§ 40.51 - 35 B Anläggning för förbrärming med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 
eller 6 §. 

21kap8§ 40.60 - c Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
l. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle an-
vänds än enbart eldningsolja eller bränslegas, 
eller 
2. mer än l O megawatt, om inget annat bränsle 
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används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §. 

40.60-1 lO -Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart eldningsolja eller 
bränslegas. 

40.60-2 6 -Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart eldningsolja eller 
bränslegas. 

40.60-3 lO -Total installerad tillförd effekt av mer än l O 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas 
används. 

2lkap9§ 40.70 - 25 c Gasturbinanläggning med en total installerad 
tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

Vindkraft 
21kap10§ 40.90 - 8 B Verksambet med 

l. 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 l, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än !50 meter och står tillsammans med ett 
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21kapll§ 40.95 - 6 B Verksambet med 
l. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i l, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 
inklusive rotorblad är högre än 120meter och 
står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 
består av minst sju vindkraftverk, om verksam-
heten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksambeterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt lO§. 
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21kapl2§ 40.100 - 4 c Verksamhet med 
l. 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 tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påböljades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 10 eller Il §. 

Värme- och kvlanlä!!!lDin!!ar 
21kap13§ 40.110 - 15 c Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom-
råde, grnndvatten eller avloppsvatten för en utta-
gen eller tillförd effekt av mer än l O megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillför-
sel genom vattentäkt. 

21kapl4§ 40.120 - 6 c Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av mer än 3 000 mega wattimmar. 

AVVECKLING AV KÅRNREAKTORER 
22kapl§ 45.10 - A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor 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 

23kapl§ 50.10 - c Anläggning för tvättning av 
l. 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 l 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

50.10-1 20 - Tvättning av 
l. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än l 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok perkalen-
derår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

50./0-2 8 - Tvättning av 
l. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än l 00 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än l 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
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23kap2§ 50.20 - c Anläggning där det per kalenderår hanteras 
l. mer än l 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle, eller 
2. mer än l miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillständs-eller anmälningspliktig enligt 20 
kap. l, 2 eller 3 §. 

50.20-1 8 - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-2 6 - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än l 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-3 4 - Automatstation med enbart diesel 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

50.20-4 8 än 5 miljon nonmalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

50.20-5 6 än l miljon nonmalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Hamnar 
24 kap l § 63.10 - B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 

en bruttodräktighet på mer än l 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. farjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 
per kalenderår. 

63.10-1 160 - Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per 
kalenderår. 

63.10-2 JOO - Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per 
kalenderår. 

63.10-3 60 -Allmän hamn med 50- 2 000 anlöp per kaJen-
de rår. 

63./0-4 20 - Allmän hamn med l O - 50 anlöp per kalenderår 
63.10-5 15 - Allmän hamn med högst l O anlöp per kaJen-

de rår. 
24 kap 2 § 63.20 - 15 c Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt l §. 

Flyeplatser 
24 kap 3§ 63.30 - A Civil flygplats med en instrumentbana som är 

längre än l 200 meter. 
Tillständsplikten gäller inte flygplats som är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

63.30-1 140 - Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

63.30-2 80 - Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 
landningar per kalenderår. 

63.30-3 60 - Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 
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63.30-4 30 
24 kap 4 § 63.40 45 B 

24 kap 5 § 63.50 8 c 

25kapl§ 73.10 15 c Kemiska eller biologiska med en 
total golvyta som är större än 5 000 kvadratme-
ter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
l. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-
melse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt l3 
kap. miljöbalken, eller 

i utbildningslokaler som är anmälnings-
enligt 38 § förordningen (1998:899) om 

verksamhet och 

26 B av cisterner, 
eller fat som i annan verksamhet än den egna 
används för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad eller uppfYller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faraklasserna "mycket giftig", "gif-
tig", "frätande", "cancerframkal!ande", '~rnutaw 
gen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig". 

74.10-1 25 -Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 
per kalenderår. 

74.10-2 15 - Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av högst 500 kubikmeter 

26 kap 2 § 74.20 12 c Anläggning rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt l §. 

27kap l§ 85.10 25 c 
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28 kap l § 90.10 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 
fler än 2 000 personer eller som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 2 000 personekvivalenter. 

90.10-1 80 - Anslutning av fler än l 00 000 personer eller 
mottagande av en fOroreningsmängd som mots-
varar mer än l 00 000 personekvivalenter. 

90.10-2 60 - Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer eller mottagande av en 
fororeningsmängd som motsvarar mer än 20 000 
personekvivalenter men högst l 00 000 pers o-
nekvivalenter. 

90.10-3 40 -Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer eller mottagande av en forore-
ni.ngsmängd som motsvarar mer än 2 000 perso-
nekvivalenter men högst 20 000 personekviva-

28 kap 2 § 90.20 c Avloppsreningsanläggning som är dimension-
erad för mer än 200 personekvivalenter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt l §. 

90.20-1 20 - Dimensionerad får mer än 500 personekviva-
len ter. 

90.20-2 15 -Dimensionerad for mer än 200 personekviva-
lenter men 500 
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28 kap 3§ 90.25 6, Il B Avloppsreningsanläggning som tar emot av-

loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 2 kap. l §, 4 kap. 12 eller 16 
§, 5 kap. l, 4, 10, 18, 19, 34, 35,37 eller 39 §, 6 
kap. l §, 7 kap. l §, 8 kap. l eller 6 §, 9 kap. l 
eller 2 §, Il kap. 2 eller 4 §, 12 kap. l, 2, 3, 5 
eller 14 §, 14 kap. l, 5, 8, !O eller 14 §, 15 kap. 
l, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. l§, 17 kap. 4 
§, 19 kap. l§, 21 kap. l, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § 
eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 
38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en 
annan verksamhetsutövare. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l eller 2 
§eller enligt !3 § rorordningen (! 998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

90.25-1 80 - Mottagande av avloppsvatten från mer än tio 
sådana anläggningar som drivs av en eller flera 
andra verksarnhetsutövare. 

90.25-2 60 - Mottagande av avloppsvatten från mer än en 
men högst tio sådana anläggningar som drivs av 
en eller flera andra verksamhetsutövare. 

90.25-3 30 - Mottagande av avloppsvatten från en sådan 
anläggning som drivs av en annan verksamhets~ 
utövare. 

AVFALL 

Mellanlal!rinl! 

29 kap l § 90.30 - B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än 
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillfalle utgörs av 
l. mer än l O 000 ton avfall som inte är avsett för 
byggnads- eller anläggningsändarnål, eller 
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen 
inte är tillståndspliktig enligt l. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lag-
ring av avfalltmder längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas. 

90.30-1 35 - l. Mer än l 00 000 ton avfall som inte är avsett 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen 
inte är tillståndspliktig enligt l. 

90.30-2 25 - l. Mer än 50 000 ton men högst l 00 000 ton 
avfall som inte är avsett för byggnads- eller an-
läggningsändamål, eller 
2. mer än !50 000 ton men högst 300 000 ton 
avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 
enligt l. 

90.30-3 20 - l. Mer än l O 000 ton men högst 50 000 ton 
avfall som inte är avsett för byggnads- eller an-
läggningsändamål, eller 
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2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton 
avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 
enligt l. 

29 kap 2 § 90.40 . 12 c Anläggning för mellanlagring av annat avfall än 
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillfillie är större än l O ton. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. anläggning för lagring av avfall under längre 
tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år 
innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
l §. 

29 kap 3 § 90.45 5,5 40 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, 
om mängden avfall vid något tillfalle uppgår till 
mer än totalt 50 ton farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lag-
ring av farligt avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det åter-
vinns eller behandlas. 
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Lagrum IVK/ l l l l .. i MPF KK lED TF PN Besknvnmg 
B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, 

om mängden avfall vid något tillf<ille uppgår till 
l. mer än 5 ton oljeavfall, 

29 kap 4 § 90.50 

90.50-1 35 

90.50-2 25 

90.50-3 20 

90.50-4 12 
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2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 50 ton elekttiska eller e lekttoniska 
produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än l ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. anläggning för lagring av farligt avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 
år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

-Om mängden farligt avfall vid något tillfalle 
uppgår till 
5. mer än l O ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
-Om mängden farligt avfall vid något ti!lfalle 
uppgår till 
I. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, 
eller 
5. mer än 5 ton men högst l O ton annat farligt 
avfall. 
-Om mängden farligt avfall vid något tiiWille 
uppgår till 
l. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, 
eller 
5. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 
avfall. 
-Om mängden farligt avfall vid något tillfalle 
uppgår till 
l. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 
trä, eller 
5. mer än l ton men högst 2,5 ton annat farligt 
avfall. 



Lagrum l VK/ 
i MPF KK liED l TF IPN l Besk•·ivning 

29 kap 5 § 90.60 . 6 c Anläggning får mellanlagring av farligt avfall 
l. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där 
mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 
ton farligt avfall, eller 
2. om mängden farligt avfall inte vid något till· 
fal le uppgår till 
a. mer än 5 ton oljeavfall, 
b. mer än 30 ton blybatterier, 
c. mer än 50 ton elekttiska eller e lekttoniska 
produkter, 
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
e. mer än l ton annat farligt avfall. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. anläggning får lagring av farligt avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 
år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. anläggning får lagring som en del av in· 
samling om mängden avfall inte vid något till-
fulle uppgår till mer än l ton elekttiska eller 
elekttoniska produkter, l 500 kilogram blybatte· 
rier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
3 §. 
Förbehandling, sortering och mekanisk hear-
betning 

29 kap 6 § 90.70 . B Anläggning för sortering av annat avfall än far-
ligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 
större än 1 O 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall 
för byggnads· eller anläggningsändamåL 

90.70-1 35 · Den hanterade avfallsmängden är större än 
75 000 ton per kalenderår. 

90.70-2 30 · Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.80 . 12 c Anläggning för sortering av annat avfall än far· 
ligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 
större än l 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 6 §. 

29 kap 8 § 90.90 . 12 c Anläggning för yrkesmässig förbehandling av 
avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, med undantag för förbehandling som 
består av ingrepp i komponenter eller utrustning 
som innehåller isolerolja. 
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29 kap 9 § 90.100 - B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning 
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än l O 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. krossning, siktning eller motsvarande meka-
nisk bearbetning av avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 
eller 50 §. 

90.100-1 80 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
50 000 ton per kalenderår. 

90./00-2 40 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
l O 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 10 § 90.110 - c Anläggning för att genom mekanisk bearbetning 
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt 
avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
amnälningspliktig enligt 9, 30, 3!, 32 eller 50 §. 

90./J0-1 20 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
5 000 ton men högst l O 000 ton avfall per kal en-
de rår. 

90.110-2 !5 - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 

Ut~jänta motordrivna fordon 
29 kap Il § 90.119 - B Anläggning för återvinning av avfall genom 

sådan lagring, tömning, demontering eller annat 
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta mo-
tordrivna fordon som inte omfattas av bilskrot-
Dingsförordningen (2007: 186). 

90.119-1 so - Den hanterade avfallsmängden är större än 
l O 000 ton per kalenderår. 

90.119-2 20 - Den hanterade avfallsmängden är högst l O 000 
ton per kalenderår. 

29kap12§ 90.120 - 12 c Anläggning för återvinning av avfall genom 
sådan lagring, tömning, demontering elter annat 
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:!86). 

Användnine får anläeeningsändamål 
29kap13§ 90.!30 - B Användning för anläggningsändamål av avfall på 

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

90./30-1 35 - Mer än l O 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats. 

90.130-2 30 -Mer än 2 500 ton men högst !O 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma samman-
hängande plats. 

90.130-3 25 - Mer än l 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
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upplagda massor på en och samma samman-
hängande p lats. 

90.130-4 20 - Mer än 50 ton men högst l 000 ton totalt upp-
lagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 

90.130-5 15 - Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29kap 14§ 90.140 - 6 c Användning för anläggningsändamål av avfall på 
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

Biolo!!isk behandlin!! 
29kap15§ 90.150 - 120 A Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är större än l 00 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
30 §. 

29kap 16§ 90.160 - B 

Anläggning för biologisk behandling av annat 
avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är större än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 

90./60-1 60 30, 49 eller 50§. 

-Den tillförda mängden avfall är större än 
90.160-2 50 000 ton men högst l 00 000 ton per kal en-

30 der år. 
90./60-3 - Den tillförda mängden avfall är större än 

l O 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
15 - Den tillförda mängden avfall är större än 500 

ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 
29kap17§ 90.170 - c Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall, om 
l. den tillförda mängden annat avfall än park-
och trädgårdsavfall är större än l O ton per kal en-
derår, eller 
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är större än 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §. 

90.170-1 lO - Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än l 00 ton men högst 
500 ton per kalenderår. 

90.170-2 8 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än l O ton men högst l 00 
ton per kalenderår. 

90.170-3 6 - Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är större än 50 ton per kalenderår. 
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förbränns, om den tillförda mängden farligt 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

90.180-1 200 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.180-2 140 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
l O 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.180-3 80 -Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
lO 000 

29kapl9§ 90.181 5.2b A där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

90.181-1 200 -Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.181-2 140 -Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
l O 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.18/-3 80 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men 

.. 
lO 000 ton kalenderår. 

30 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om verksamheten inte är tillstånds-

18 
30 B 

5.2a 120 A Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är större än 
l 00 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som 

A Avfallsförbränningsanläggning där fdr-
brärms, om den tillförda mängden avfall är större 
än l 00 000 ton per kalenderår. 
l den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som 

80 B Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är större än 
18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

22 
29 kap 90.211 Avfallsförbränningsanläggning där för-

brärms, om den tillfdrda mängden avfall är större 
än 18 000 ton kalenderår. 
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I den tillförda mängden imäknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndsplikti~ enligt 23 §. 

29 kap 26 § 90.220 - B Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är större än 50 
ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §. 

90.220-1 30 - Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220-2 20 - Den tillförda mängden avfall är större än l 000 
ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.220-3 15 -Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst l 000 ton per kalenderår. 

29kap27§ 90.221 - B Avfallsförbränningsanläggning där avfall får-
bränns, om den tillförda mängden avfall är större 
än 50 ton per kalenderår. 
r den tillförda mängden imäknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §. 

90.221-1 30 - Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.221-2 20 -Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.221-2 15 -Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst l 000 ton per kalenderår. 

29 kap 28 § 90.230 - 6 c Samförbränningsanläggning där annat avfall än 
far! igt avfall förbränns yrkesmässigt, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 
eller 26 §. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där 
endast 
I. vegetabiliskt jord· och skogsbruksavfall för-
bränns och energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall forbränns och energiåtervinns. 

29 kap 29 § 90.231 - 6 c Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall 
än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 
25 eller 27 §. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där 
endast 
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l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall för-
bränns och energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

Animaliska biprodukter 
29 kap 30 § 90.240 6,5 B Anläggning för att på annat sätt än genom för-

bränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 
ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, 
kategori 2- eller kategori 3-material enligt för-
ordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 §eller 7 
kap. l §. 

90.240-1 60 - På annat sätt än genom förbränning per kal en-
derår bearbeta mer än l O 000 ton animaliska 
biprodukter. 

90.240-2 30 - På annat sätt än genom förbränning per kal en-
derår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 
l O 000 ton animaliska biprodukter. 

29kap31§ 90.250 - 30 c Anläggning för att på annat sätt än genom för-
bränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton 
animaliska biprodukter som är kategori l-, kate-
gori 2- eller kategori 3-material enligt förordning 
(EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §. 

29 kap 32 § 90.260 - 12 c Anläggning för förbehandling av animaliska 
biprodukter, om verksamheten inte är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 
kap. 34 §. 

Uppläggnine 
29kap33§ 90.270 - B Uppläggning av muddermassa 

l. på ett sätt som kan förorena mark, vatten om-
råde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller 
2. i större mängd än l 000 ton. 

90.270-1 30 - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 

90.270-2 15 - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är l 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 34 § 90.280 - 6 c Uppläggning av 
l. högst l 000 ton muddermassa på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundval-
ten, om föroreningsrisken endast är ringa, el! er 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täkt-
verksamhet. 

Deponering 
29kap35§ 90.290 5,4 120 A Anläggning för deponering av annat avfall än 

inert eller farligt avfall, om den tillförda mäng-
den avfall är större än 100 000 ton per kaJen-
de rår. 
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29 kap 36 § 90.300 5,4 B Anläggning för deponering av annat avfall än 

inert eller farligt avfall, om 
l. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i 
anläggningen är större än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller 
41 §. 

90.300-l 55 -Den tillförda mängden avfall är större än 
20 000 ton men högst l 00 000 ton per kal en-
de rår. 

90.300-2 30 -Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.300-3 - Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 

20 ton men hö~st l O 000 ton per kalenderår. 

29kap37§ 90.31 o - B Anläggning för deponering av inert avfall eller 
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten 
inte är tillställds- eller anmälningspliktig enligt 
35, 36 eller 41 §. 

90.310-l 40 - Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton per kalenderår. 

90.310-2 16 - Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.310-3 -Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 

15 per kalenderår. 

29kap38§ 90.320 5,4 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton per kalenderår. 

90.320-1 225 -Den tillförda mängden avfall är större än 

l 00 000 ton per kalenderår. 

90.320-2 160 -Den tillförda mängden avfall är större än 
25 000 ton men högst l 00 000 ton perkalen-
derår. 

90 320-3 120 -Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

29kap39§ 90.330 5,4 70 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i 
anläggningen är större än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 
41 §. 
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29 kap 40 § 90.340 - B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller amnäl-
ningspliktig enligt 38,39 eller41 §. 

90.340-1 40 -Den tillförda mängden avfall är större än l 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.340-2 15 - Den tillförda mängden avfall är högst l 000 ton 
per kalenderår. 

29kap41 § 90.341 - 6 c Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där 
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förord-
ningen (200 l: 512) om deponering av avfall, fram 
till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 
33 § samma förordning. 

Annan återvinnin~ eDer bortskaffande 
29 kap 42 § 90.350 - 120 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

farligt avfall som består av uppgrävda massor, 
om den tillförda mängden avfall är större än 
20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 
44 §. 

29 kap 43 § 90.360 - B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
farligt avfall som består av uppgrävda massor. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39, 
40, 42 eller 44 §. 

90.360-1 30 - Mer än l O 000 ton men högst 20 000 ton upp-
grävda massor per år. 

90.360-2 20 - Mer än 500 ton men högst l O 000 ton upp-
grävda massor per kalenderår. 

90.360-3 20 -Högst 500 ton uppgrävda massor perkalen-
de rår. 

29 kap 44 § 90.370 - 15 c Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
avfall som består av uppgrävda förorenade mas-
sor från den plats där anläggningen fmns, om 
l. anläggningen finns på platsen under högst en 
tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 
37, 38,39 eller40 §. 

29 kap 45 § 90.375 - 15 c Anläggning för avvattning av avfall eller farligt 
avfall som uppkommer vid platsen, eller som 
förts till mellanlager för avfall, om uppställnings-
tiden är högst sextio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod och mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton. 
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29 kap 46 § 90.380 " B Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
avfallet har uppkommit i den verksamhet där 
anläggningen finns. 
Tillståndsplikten gäller inte behandling som 
leder till materialåtervinning eller om verksam-
hetenär anmälningspliktig enligt 45 §. 

90.380-1 50 - Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår. 
90.380-2 20 - Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

29 kap 47 § 90.390 - 8 c Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
l. avfallet har uppkommit i den verksamhet där 
anläggningen finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning, 

29 kap 48 § 90.400 - B Anläggning för destruktion eller annan bearbet-
ning av kasserade produkter som innehåller full-
ständigt eller ofullständigt halogenerade klor-
fluorkarbaner eller halon. 

90.400-1 35 · Mer än 7 5 000 behandlade enheter. 
90.400-2 25 -Högst 75 000 behandlade enheter. 

29 kap 49 § 90.405 5.3ai- 40 B Anläggning för att bortskaffa annat avfall än 
IV farligt avfall genom 

l. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller 
4. samförbränning eller behandling av slagg eller 
aska. 
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda 
mängden avfall är större än 12 500 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § 
eller 28 kap. l eller 2 § eller enligt 13 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 

29kap50§ 90.406 5.3av, 50 B Anläggning för att återvinna, eller en anläggning 
5.3bi- att återvinna eller bortskaffa, annat avfall än 

IV farligt avfall genom biologisk behandling, förbe-
handling av avfall för förbränning eller sarnför-
brärming, behandling av slagg eller aska eller 
fragmentering av metallavfall, om 
l. den tillförda mängden avfall är större än 
18 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall är större än 
25 000 ton per kalenderår och verksamheten 
består av endast anaerob biologisk behandling. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 
l eller 2 §eller enligt 13 §förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd. 
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29kap51§ 90.410 - JOO A Anläggning for att återvinna eller bortskaffa 

annat avfall än farligt avfall, om den mängd 
avfall som tillfårs anläggningen är större än 
l 00 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av l, 2, 6-10, 13-17,22-37,44 och 45 §§. 

29 kap 52§ 90.420 - B Anläggning for att återvinna eller bortskaffa 
annat avfall än farligt avfall, om den mängd 
avfall som tillförs anläggningen är större än 500 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 1,2,6-10, !3-l7,22-37och44-51 §§. 

90.420-1 80 -Den tillforda mängden avfall är större än 
20 000 ton men högst l 00 000 ton per kale n-
derår. 

90.420-2 50 -Den ti!lforda mängden avfall är större än 
JO 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.420-3 30 - Den tillförda mängden avfall är större än 
2 500 ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.420-4 20 - Den tillförda mängden avfall är större än l 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.420-5 15 - Den tillforda mängden avfall är större än 500 
ton men högst l 000 ton per kalenderår. 

29 kap 53 § 90.430 - 6 c Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av l, 2, 6-10, 13-17,22-37,44,45 och 
49-52 §§. 

29 kap 54§ 90.435 5.la-k A Anläggning for att återvinna eller bortskaffa 
farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2, 
R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i 04, 08, 
D9, Dl3 eller Dl4 i bilaga 3 till avfalls förord-
ningen (20 Il :927), om den tillförda mängden 
farligt avfall är större än 2 500 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §. 

90.435-1 225 - Den tillforda mängden avfall är större än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.435-2 140 - Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.435-3 65 -Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 55§ 90.440 - A Anläggning fOr att återvinna eller bortskaffa 

farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som 
avses att bli behandlat i anläggningen kommer 
från andra inrättningar och den tillförda mängden 
avfall är större än 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 4, 5, 8, ll-!4, 18-26, 30-34, 38-48 och 54 
§§. 

90.440-1 225 -Om huvuddelen av det avfall som avses bli 
behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är 
större än 25 000 ton per kalenderår. 

90.440-2 140 -Om huvuddelen av det avfall som avses bli 
behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är 
större än l O 000 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår. 

90.440-3 65 -Om huvuddelen av det avfall som avses bli 
behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är 
större än 2 500 ton men högst l O 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 56 § 90.450 - B Anläggning fOr att återvinna eller bortskaffa 
farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som 
avses att bli behandlat i anläggningen kommer 
från andra inrättningar. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. förorenade uppgrävda massor, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, ll-14, 
18-26,30-34,38-48,54 och 55§§. 

90.450- J 55 - Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
mer än l 000 ton men högst 2 500 ton farligt 
avfall per kalenderår, om huvuddelen av det 
avfall som avses att bli behandlat i anläggningen 
kommer från andra inrättningar. 

90.450-2 40 - Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
mer än 50 ton men högst l 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som 
avses att bli behandlat i anläggningen kommer 
från andra inrättningar. 

90.450-3 20 - Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
högst 50 ton farligt avfall per kalenderår, om 
huvuddelen av det avfall som avses att bli be-
handlat i anläggningen kommer från andra in-
rättningar. 
Långtidslagring, djupt bergförvar och under-
jordsförvar 

29 kap 57§ 90.455 - 120 A Anläggning för permanent lagring av kvicksil-
veravfall med minst O, l viktprocent kvicksilver 
i djupt bergfårvar. 
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29 kap 59§ 90.457 

29 kap 60 § 90.458 

30 

30 

30 kap 3§ 

31 

92.10 

92.20 

92.20-1 
92.20-2 

9220-3 

92.30 

93.10 

200. 

80 

100 

15 

lO 
8 

T 

T 

15 

B 

A 

B 

radioak
radioal~ivt avfall eller 

ring eller a!U1an hantering av använt kärnbränsle, 
kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt 
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 
strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten 
inteär · · 61 

vapen 
större än 20 millimeter) eller för spräng

av ammunition, minor eller andra spräng-

C som är 

c 

B 

utomhus med skarp ammunition till 
wu<aJlonlgavapen (kaliber mindre än 20 milli
meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

- Mer än l 00 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst l 00 000 skott 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 

tävlings-, tränings- eller testbana för 

mer än ton per 
Anmälningsplikten gäller inte om 
l. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 
19 

mer 

1 Vid riktigt små verksamheter (ensamfOretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av tirn
avgifter i stallet fur fasta årliga avgifter. 
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- 200.10-3 - 2 c eller 
l högst 50 elever. 

200. l 0-4 - 2 c Il skola. 
- 200. l 0-5 - 2 c !r grundsärskola, specialskola, same-

'skola. 
- 200.10-6 - 2 c Förskola. 
- 200.10-7 - 2 c , öppen förskola. 

200. l 0-8 - T u 
jr 

'"•mi :och 
200.20-l - T u S"m ;ler utan boende, 

'och hl\o<knlnr 

- ?00,?0 - 2 c Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
- ?CC ?C.< - T u och liknande. 

l och 
- 200.30-l - T u Solarium. 
- 200.30-2 - T u Skl\nl ·' "'' 
- ?00 10-1 - T u 

l Vård och hälsa 
- 200.40-l - T u l r n b ler för vård' eller annat omhändertagande 

l >5 hnenn•. 

- 200.40-2 - 2 c Fotvård. 
- 200.40-3 - 2 c 

r •:~eri~~~t. · eller piercing som egen 

- ?00 40-4 - T u ""v_vwMu>, naprapat, · :och lik-
nand~. 

- ! 200.40-5 - T u 
l Övriga 'wor 

l Idrott och 
- 200.50-l - T u ,;no, gym eller motsvarande. 
- 200.50-2 - 2 c · . som är . åt eller 

som annars ~, av många · 
- 200.50-3 - T u s 

- 200.60-5 - T u l Hotell, lmrsgårrl med övemattningsmöjlighet, 
folkhögskola med boende, vandrarhem, krimi-
nalvård. 

- 200.60-6 - T u ''"' ;lno 

- ?OO,Iii -7 - T u Bed & breakfast 
- 200.60-8 - T u 

Övrigt tillfalli2t ''"' "' 
T i av djur 

2 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vård lokaler, vilket betyder att en gränsdragning 
behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmanna utrymmen i 
hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § fbrordning ( 1998:899) om miij'öfar!ig verksamhet och 
hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har 
tillsyn över vården och de utrymmen där vård furekommer. 
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fAl BYGG OCH MIUÖ liE 
~ SALA-HEBY ~~~ 

MILJÖENHETEN 2014-04-08 Dob: aDM 
Magnus Gunnarsson, 0224-74 73 71 Dnr: 201'-l , 5'1-5 

Beräkning av timkostnaden för taxor ti112014 

Beräkningen utgår från de kostnader som relaterar till milj ö enhetens 
tillsynspersonal samt Sveriges kommuner och landstings vägledningsmaterial 
om taxor: 

Kostnadsslag Kostnad/handläggare på 
mil.iöenheten (kr) 

Totalkostnad för administrativt stöd (t. ex. 
förvaltningschef, administrativ personal, bilar, 
lokaler, datorer, telefoni, övrig utrustning 260 000 
m. m.). 
Genomsnittlig lönekostnad för miljöenhetens 510 000 
handläggare (inklusive sociala avgifter). 
Kompetensutveckling inklusive resor och lO 000 
boende. 
Nämnder 20 000 
Enhetschef miljö 60 000 
SUMMA 860 000 

Med en effektiv handläggartid (de biterbar tid) om l 000 timmar blir 
timkostnaden 860 kr/h. Vid uppskattning av effektiv handläggartid utgår 
miljöenheten från den tidredovisning som miljöenhetens handläggare utfört 

SAMHÄLLSBYGGANDSKONTORET 

Magnus Gunnarsson 
miljöchef 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
Org.nr Box 304 Stadshuset 0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08 12 39 10-2 

l (l) 




