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Avgifter Kommunstyrelsen
Allmänna avgifter
Kopieringstaxor
Intern kopiering
2011
Exklusive moms
Inklusive moms
A4 Antal ex.
1 - 40
40 A3 Antal ex.
1 -20
40 A2 Antal ex.
1A1 Antal ex.
1A0 Antal ex.
1Färgat papper
Normalpris +
Färgkopiering
A4
A3
Overhead
Normalpris +
Laminering
A4
A3
Spiralbindning
1 - 20
21 -

2012
Exklusive moms
Inklusive moms

2,40
0,80

3,00
1,00

2,40
0,80

3,00
1,00

5,60
3,20

7,00
4,00

5,60
3,20

7,00
4,00

192,00

240,00

192,00

240,00

248,00

310,00

248,00

310,00

368,00

460,00

368,00

460,00

0,11

0,13

0,11

0,13

3,20
6,40

4,00
8,00

3,20
6,40

4,00
8,00

5,60

7,00

5,60

7,00

22,40
32,70

28,00
41,00

22,40
32,70

28,00
41,00

27,20
22,40

34,00
28,00

27,20
22,40

34,00
28,00

Kopieringstjänst är endast avsett som en intern service gentemot de egna förvaltningarna.
Prislistorna justeras efter de faktiska kostnaderna som kopieringen innebär. I de fall våra
helägda stiftelser och bolag vill nyttja denna service ska dessa faktureras med pris enligt
prislista inkl moms omgående efter utförd tjänst.
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Extern kopiering
2011
Exklusive moms
Inklusive moms
A4 Antal ex. Svartvit
1A3 Antal ex. Svartvit
1A4 Antal ex. Färg
1A3 Antal ex. Färg
1A2 Antal ex. Färg
1A1 Antal ex. Färg
1A0 Antal ex. Färg
1Färgat papper
Normalpris +
Overhead
Normalpris +
Laminering
A4
A3
Spiralbindning
1-

2012
Exklusive moms
Inklusive moms

4,00

5,00

4,00

5,00

8,00

10,00

8,00

10,00

4,80

6,00

4,80

6,00

16,00

20,00

16,00

20,00

232,00

290,00

232,00

290,00

304,00

380,00

304,00

380,00

464,00

580,00

464,00

580,00

0,80

1,00

0,80

1,00

8,00

10,00

8,00

10,00

28,00
40,00

35,00
50,00

28,00
40,00

35,00
50,00

32,00

40,00

32,00

40,00

Extern kopiering ska inte utföras annat än i akuta undantagsfall. All extern kopiering ska
hänvisas till de lokala företagen på orten. Om kopiering utgörs för undantagsfall gäller
kontant betalning enligt aktuell prislista för externa.
Observera: Ingen kopiering av masskorsband utförs, ej heller fakturering av externa kunder.
Fax

Sändning per sida
Mottagande av fax för kunds
räkning

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
4,00
5,00
4,00
5,00
1,60

2,00

1,60

2,00

Utskrift

Svartvitt/st
Färg/st

2011
2012
Exklusive moms Inklusive moms
Exklusive moms Inklusive moms
1,60
2,00
1,60
2,00
5,60
7,00
5,60
7,00
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Hyra videokonferens med teknikerhjälp

Min.avgift 0-2 timmar
1/2 dag Kl 08.00-12.00
1/2 dag Kl 13.00-17.00
Hel dag Kl 08.00-17.00
Efter kontorstid, per timme

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
240,00
300,00
240,00
300,00
480,00
600,00
480,00
600,00
480,00
600,00
480,00
600,00
712,00
890,00
712,00
890,00
480,00
600,00
480,00
600,00

Hyra datorprojektor

Hyra datorprojektor/dag

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
640,00
800,00
240,00
300,00

Webb/IT
Exklusive moms
Webb hotell - plats i webbserver
inom koncern/år
Extern support PC
koncernföretag/år och dator
Serverfunktion för
koncernföretag/månad och server
Extern IT-support- pris per timme

2011
Inklusive moms

Exklusive moms

2012
Inklusive moms

4 416,00

5 520,00

4 416,00

5 520,00

7 577,60

9 472,00

7 577,60

9 472,00

2 164,80
607,20

2 706,00
759,00

2 164,80
607,20

2 706,00
759,00

Förseningsavgifter ekonomikontor
Exklusive moms
Påminnelseavgift
Inkassoavgift för fakturor
Upprättande av amorteringsplan
Eget arbete vid lagsökning
Avgift för betalningsföreläggande
Avgift handräckning

2011
2012
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
50,00
50,00
160,00
160,00
150,00
150,00
340,00
340,00
300,00
300,00
375,00
375,00

Lotteritillstånd
Exklusive moms
Lotteritillstånd

2011
2012
Inklusive moms
Exklusive moms Inklusive moms
400,00
400,00

Kontrollantarvode för
lotteritillstånd (%-sats av
lotteriets omslutning)

5 000,00
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5 000,00

Bredbandstaxa Anet
2011
Exklusive moms
Inklusive moms
Anslutningsavgift
Aktiv anslutning privatperson *
Inaktiv anslutning privatperson *
Företag **
Flerfamiljshus pris/byggnad
Månadsavgift
Privatperson
Företag
Elevhem(ingår i hyran för
samtliga)
Pangea
Anslutningsavgift vid hyra av svartfiber
Pris per svartfiberförbindelse
Hyra av svart fiber SEK/kr mån i 3 år ***
0-500 m
501-1 000 m
1 001-1 500 m
1 501-2 000 m

*
**
***

2012
Exklusive moms
Inklusive moms

3 200,00
1 600,00
3 000,00
3 000,00

4 000,00
2 000,00
3 750,00
3 750,00

3 200,00
1 600,00
3 000,00
3 000,00

4 000,00
2 000,00
3 750,00
3 750,00

240,00
500,00

300,00
625,00

240,00
500,00

300,00
625,00

40,00
40,00

50,00
50,00

40,00
40,00

50,00
50,00

10 000,00

12 500,00

10 000,00

12 500,00

1 000,00
1 300,00
1 600,00
1 900,00

1 250,00
1 625,00
2 000,00
2 375,00

1 000,00
1 300,00
1 600,00
1 900,00

1 250,00
1 625,00
2 000,00
2 375,00

Grävning från inkopplingspunkt till bostad utförs och bekostas av den enskilde.
Avgiften innefattar även anslutningsavgift till driftsoperatör.
Pris för lokal access i de utbyggda näten. Omfattar fibern från en nod till företag
Vid bindningstid 2 år tillkommer 10 % på månadskostnaden
Vid bindningstid 1 år tillkommer 20 % på månadskostnaden
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Bibliotek
Exklusive moms
Erästtning för skadade eller
förekomna medier
Vuxenbok
Barnbok
Tidsskrifter
Övriga medier
Övriga kostnader
Reserverationsavgift per bok*
Fjärrlåneavgift/beställd bok
inom Sverige
Fjärrlåneavgift/beställd bok från
annat land
Extra lånekort
Övertidsavgift böcker*
/vecka**
Övertidsavgift video /dag**
Plastpåsar
Vykort, små
Biblioteksbokhandel av En bok
för alla

*
**

2011
Inklusive moms

Exklusive moms

2012
Inklusive moms

348,00
176,00
60,00
Återanskaff.värde

355,00
180,00
61,00
Återanskaff.värde

20,00

20,00

30,00

30,00

8,00

155,00
10,00

8,00

155,00
10,00

1,60
5,60

5,00
6,00
2,00
7,00

1,60
5,60

5,00
6,00
2,00
7,00

Enligt riktpriser

Enligt riktpriser

Enligt riktpriser

Enligt riktpriser

Gäller ej barn under 16 år
Max 62 kr/lån
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Sport och simhall
Exklusive moms
SIMHALL
Vuxna, per gång
Barn, per gång
Pensionärer, per gång
Rabatthäfte vuxna*
Rabatthäfte pensionärer*
Rabatthäfte barn*
Beställningsbad, timme
Solarium inkl bastu, per gång 2
poletter
Solarium 10-kort inkl bastu
endast fullt pris
Solarium inkl bastu, per gång 1
poletter
Familjekort bad, årskort
Familjekort bad, terminskort
Liten handduk
Stor handduk
Badlakan
SPORTHALL
Hel hall, per timme
Halv hall, per timme
En badminton bana, per timme
MOTIONSHALL
Föreningar/företag per gång
Vuxna, per gång
Terminskort studerande
Klippkort/10-kort gästarbetare
Månadskort
Teriminskort vuxna
Årskort

2011
Inklusive moms

Exklusive moms

2012
Inklusive moms

37,00
12,00
22,00
333,00
198,00
108,00
400,00

38,00
12,00
23,00
342,00
207,00
108,00
408,00

46,40

58,00

47,20

59,00

417,60

522,00

424,80

531,00

28,80

36,00
790,00
395,00
5,00
8,00
12,00

29,60

37,00
806,00
403,00
5,00
8,00
12,00

Straffavgift per gång vid
nyttjande av motionshallen utan
att avgift är erlagd

168,00
84,00
45,00

171,00
86,00
46,00

400,00
37,00
403,00
333,00
288,00
1095,00
2185,00

408,00
38,00
411,00
342,00
294,00
1114,00
2228,00

200,00

200,00

* Betalar för nio gånger och får den tionde gången fritt
Ljus och ljudhandräckning vid icke kommunal förhyrning

Måndag-fredag, per timme
Lördag-söndag, per timme

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
232,00
290,00
240,00
300,00
552,00
690,00
560,00
700,00

Lokalvård vid icke kommunal förhyrning

Måndag-fredag, per timme
Lördag-söndag, per timme

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
180,00
225,00
180,00
225,00
432,00
540,00
432,00
540,00
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Hyror
Medborgarhus
Exklusive moms
Hela huset, per gång max 24 tim
En sektion, per gång max 24 tim
Två sektioner, per gång max 24
tim
Spegelsal + mittdel för dans,
spinning mm
Cafeterian, per gång max 24 tim
Gammal musikanläggning, per
gång max 24 tim
Ny musikanläggning, per gång
max 24 tim
Dygnshyra av gamla bord/st
Dygnshyra av rörstolar/stol
Tillfällig försäljning
Hela huset, per gång max 24 tim
En sektion, per gång max 24 tim

2011
2012
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
1060,00
1081,00
550,00
561,00
880,00

898,00

104,00
561,00

106,00
572,00

187,68

234,60

191,20

239,00

285,60
12,00
4,00

357,00
15,00
5,00

291,20
12,00
4,00

364,00
15,00
5,00

3450,00
1150,00

3519,00
1173,00

Bagarstuga

Bagarstuga per dag

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
142,00
145,00

Vedgård
Exklusive moms
Vedgårdar per år

2011
2012
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
1 214,00
1 238,00

Meklokal
2011
Exklusive moms
Inklusive moms
Meklokal, elevhemmet, per
dygn

2012
Exklusive moms
Inklusive moms

50,00

50,00

Depositionsavgift hyra skolans lokaler
2011
Exklusive moms
Inklusive moms
Depositionsavgift hyra skolans
lokaler

2012
Exklusive moms
Inklusive moms

200,00
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200,00

Torgplats torghandel*
2011
Exklusive moms

Inklusive moms
Pris per dag för plats max 3
meter och under högst 3 dagar
200,00
(Större fordon samt mer än 3 dagar hänvisas till parkering vid
Sporthallen)

*

2012
Exklusive moms

Inklusive moms
225,00

avser grusad plan mot kyrkan

Parkeringsplats/garageplats
Exklusive moms

2011
Inklusive moms

Parkeringsplats med el per
månad *
Parkeringsplats utan el per
månad*
Garageplats per år *
Motorvärmare husvagn per
månad
Motorvärmare husvagn per
vecka
Hyra parkeringsplats/dag
(motorvärmare)

*

Exklusive moms

2012
Inklusive moms

155,00

155,00

85,00
3 935,00

85,00
3 935,00

3 500,00

3 500,00

1 500,00

1 500,00

20,00

20,00

3 månaders uppsägningstid

Hyra konstgräsplan

Konstgräsplan/timme

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
300,00
300,00
300,00
300,00

Administrationen sker av Arjeplogs Sportklubb. Intäkterna skall användas till förbättringar på
idrottsplatsen. Redovisning över hur många timmar konstgräsplanen hyrts ut och vad
intäkterna använts till lämnas till Kommunstyrelsen årligen senast 30 november
IFK Arvidsjaur får disponera planen utan kostnad så länge ASK har ett samarbetsavtal med
IFK Arvidsjaur och erhåller ersättning för detta genom Idrottslyftet.
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Taxa industrimark/villatomter
2011
Exklusive moms
Inklusive moms
Iordningsställd industrimark,
uppfylld mark med bärlager,
VA och el vid väg
Icke iordningsställd
industrimark, sk råmark med
VA framdraget
Icke iordningsställd
industrimark råmark vid
etablering, exkl skogsvärde *
I DP betecknad framtida
biltestverksamhet råmark, exkl
råvärde *
Iordningsställd mark för villa
med VA och el framdraget*

*

2012
Exklusive moms
Inklusive moms

42:50 kr /m2

42:50 kr /m2

21:50 kr /m2

21:50 kr /m2

12:50kr/m2

12:50kr/m2

12:50kr/m2

12:50kr/m2

1 kr /tomt

42:50 kr /m2

Optionsrätten omfattar två år. Optionen övergår till köp när byggnationen
påbörjas. Har byggnationen inte påbörjats inom två år förfaller rätten.
Optionsrätten kan inte överlåtas.
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Felparkeringsavgift
Kommunen reglerar villkor för parkering på allmän mark. Det finns tre felparkeringsavgifter
vid felparkering.
•
•
•

Avgiften är 800 kr för grövre förseelser som exempelvis om du stannar eller parkerar
på eller för nära (10 m) övergångsställe, på gång‐ eller cykelbana, för nära korsning,
på stannaförbud eller på plats avsedd för rörelsehindrad.
Avgiften är 500 kr vid felparkering mot färdriktning, p‐förbud och i terräng
Avgifter är 350 kr vid parkering på avsedd parkeringsplats om du inte har betalt
avgift.
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Renhållning

Återvinningsgården (sorterat)
Latrintunnor*
Återvinningsbart matrial SEK/ton
Icke återvinningsbart material SEK/ton

2011
2012
Exklusive
Inklusive
Exklusive
Inklusive
moms
moms
moms
moms
124,00
155,00
128,00
160,00
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
3 720,00
4 650,00
3 792,00
4 740,00

*Endast latrinbehållare köpta hos Arjeplogs kommun godkänns. Dessa finns att köpa på återvinningsgården.
Latrinbehållarna skall placeras intill sopkärlet på hämtningsdagen.
2011
2012
Exklusive
Inklusive
Exklusive
Inklusive
Återvinningsgården
moms
moms
moms
moms
Icke återvinningsbart matrial SEK/ton
3 740,00
4 675,00
3 852,20
4 815,25
Deponirest
3 740,00
4 675,00
3 852,20
4 815,25
Brännbara grovsopor <0.8 meter Sept - Maj
SEK/ton
2 500,00
3 125,00
2 575,00
3 218,75
Brännbara grovsopor <0.8 meter Juni - Aug
SEK/ton
3 068,00
3 835,00
3 160,04
3 950,05
Behandlat trä SEK/ton
1 580,00
1 975,00
1 627,40
2 034,25
Behandlat trä SEK/m3
1 192,00
1 490,00
1 227,76
1 534,70
Obehandlat trä SEK/ton
128,00
160,00
131,84
164,80
Obehandlat trä SEK/m3
100,00
125,00
103,00
128,75
Inert material SEK/ton
128,00
160,00
131,84
164,80
Metall SEK/ton
336,00
420,00
346,08
432,60
Spillolja SEK/liter
2,40
3,00
2,47
3,09

Sophämtningsavgift
Kompost
Kompost
Kompost
Kompost
Ej kompost
Ej kompost
Ej kompost
Ej kompost
Tömning av extra kärl
Tömning av extra kärl
Tömning av extra kärl
Tömning av extra kärl
Tömning
Tömning
Tömning
Byte av kärl

Kärlstorlek
80 l.
190 l.
370 l.
660 l.
80 l.
190 l.
370 l.
660 l.
80 l.
190 l.
370 l.
660 l.
4 m3 container
8 m3 container
Säck

2011
2012
Exklusive
Inklusive
Exklusive
Inklusive
moms
moms
moms
moms
494,40
618,00
509,23
636,54
1 174,40
1 468,00
1 209,63
1 512,04
2 286,40
2 858,00
2 354,99
2 943,74
4 079,20
5 099,00
4 201,58
5 251,97
700,80
876,00
721,82
902,28
1 668,80
2 086,00
1 718,86
2 148,58
3 275,20
4 094,00
3 373,46
4 216,82
5 850,40
7 313,00
6 025,91
7 532,39
28,80
36,00
32,00
37,08
70,40
88,00
72,51
90,64
136,00
170,00
140,08
175,10
243,20
304,00
250,50
313,12
1 472,80
1 841,00
1 516,98
1 896,23
2 945,60
3 682,00
3 033,97
3 792,46
57,60
72,00
59,33
74,16
86,40
108,00
88,99
111,24

Sophämtningsavgift för fritidsboende är 50 % förutsatt att tunnan placeras inom ordinarie
färdväg för sophämtning.
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Renhållningsgrundavgift hushåll
Renhållningsgrundavgift fritidshus*
Renhållningsgrundavgift företag

*

2011
2012
Exklusive
Inklusive
Exklusive
Inklusive
moms
moms
moms
moms
651,00
814,00
670,74
838,42
325,00
407,00
335,37
419,21
1 582,00
1 978,00
1 629,87
2 037,34

Gäller endast för de som inte har sophämtningsabonnemang för fast boende
inom kommunen. (KF 66/199). Taxan för fritidshus är 50 % av taxan för
hushåll.

Vatten och avlopp
VA-Taxa
Taxa 105
Taxa 103
Taxa 107
Grundanslutningsavgift
tillägg per uppvärmd m2

100 m2
3 lgh+ (pris per
lgh)
40 m2

2011
2012
Exklusive
Inklusive
Exklusive
Inklusive
moms
moms
moms
moms
4 632,00
5 790,00
4 724,64
5 905,80
3 464,00
2 332,00
28 460,00
284,00

4 330,00
2 915,00
35 575,00
355,00

3 533,28
2 378,64
29 029,20
289,68

4 416,60
2 973,30
36 286,50
362,10

Fjärrvärme
2011
Exklusive
moms
Fjärrvärmetaxa öre/kWh
Anslutningsavgift fjärrvärme villafastigheter
Adm.kostn.servitutsavtal ledningsrätt konv. sjövärme

2012
Inklusive
moms

66,11
42 000,00
314,40
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82,63
52 500,00
393,00

Exklusive
moms
66,11
42 000,00
320,00

Inklusive
moms
82,63
52 500,00
400,00

Avgifter Barn och Utbildningsnämnden
Förskoletaxa
Förskola 1‐5år
Barn nr 1: 3 % av inkomsten ‐ dock högst 1.260 kr/mån
Barn nr 2: 2 % av inkomsten ‐ dock högst 840 kr/mån
Barn nr 3: 1 % av inkomsten ‐ dock högst 420 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift
För 3‐5 åringar reduceras avgiften med 37,5 %
För barn som omfattas av förskola (1‐2år) för föräldralediga och arbetslösa reduceras
avgiften med 50 %
Skolbarnomsorg (fritidshem)
Barn nr 1: 2 % av inkomsten ‐ dock högst 840 kr/mån
Barn nr 2: 1 % av inkomsten ‐ dock högst 420 kr/mån
Barn nr 3: 1 % av inkomsten ‐ dock högst 420 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift
Det yngsta barnet räknas som det första barnet.
Ex:
En familj med ett förskolebarn och två skolbarn som har maxavgift betalar per månad 1.260
kronor för det första barnet och 420 kronor för varje skolbarn.
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Busskort grundskolan
2011
Exklusive
BUSSKORT GRUNDSKOLAN moms
Extra busskort
skolskjutselever, åk 6-9

2012
Exklusive
Inklusive moms moms

Inklusive moms

50,00

50,00

Avgifter gymnasieskolan
2011
Exklusive moms
Inklusive moms
Avgifter för prövning, oavsett
poäng/kurs

2012
Exklusive moms
Inklusive moms

500,00

500,00

Interkommunala avgifter
2011
Exklusive
moms

2012
Inklusive moms

Förskola/månad

9 444,00

Exklusive
moms

Inklusive moms
9 444,00

Grundskoleelever/termin

45 990,00

45 990,00

IM-programmet, åk 1

45 000,00

45 000,00

IV-programmet, åk 2-3

40 000,00

41 000,00

NA-programmet, åk 1

38 450,00

38 450,00

NV-programmet, åk 2-3

36 000,00

38 450,00

EK-programmet, åk 1

36 100,00

36 100,00

SA-programmet, åk 1

36 050,00

36 050,00

SP-programmet, åk 2-3

35 000,00

36 050,00

Bil System Teknik Programmet
Specialutf. byggprogram(SMBP), åk1
Specialutf. byggprogram(SMBP), åk2-3
Bygg- och anläggningsprogrammet(BA)
Teknikprogrammet, åk 1

96 171,00
87 450,00
77 800,00
87 450,00
48 500,00

96 171,00
87 450,00
87 450,00
87 450,00
48 500,00
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Avgifter Socialnämnden
Hemtjänsttaxa
2011
Hemtjänsttaxa
Nivå 1, 0 tim - 5 tim, 59 min
Nivå 2, 6 tim - 15 tim, 59 min
Nivå 3, 16 tim - 24 tim, 59 min
Nivå 4, 25 tim -

2012
Inklusive
moms
Exklusive moms
580,00
1 140,00
1 550,00
Enligt sattliga
direktiv

Exklusive moms

Enligt statliga
direktiv

Inklusive
moms
590,00
1 160,00
1 580,00

Korttidsboende/Avlastning
Korttidsboende/Avlastning
Avser kost + omvårdnad
(117+55)

2011
Exklusive moms
Inklusive moms
168,00

2012
Exklusive moms
Inklusive moms
172,00

Hyror särskilt boende
Hyror särskilt boende
Sjukhemmet
Sjukhemmet m. pentry
Sjukhemmet (delat boende)
Facklan
Vaukagården 1 rum m. pentry
Vaukagården 1½ rum m. pentry

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
3 954,00
4 035,00
4 058,00
4 140,00
2 029,00
2 070,00
3 954,00
4 035,00
4 110,00
4 190,00
4 578,00
4 670,00

Fotvård
Fotvård
Fotvård för personal

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
144,00
180,00
147,20
184,00
249,60
312,00
254,40
318,00

Trygghetslarm
Exklusive moms
Trygghetslarm

2011
2012
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
220,00
225,00
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Färdtjänst
För färdtjänstberättigad
Egenavgift 40 % av
taxameterkonstnad
Högsta avgift per enkel resa
Resa till avlastning högsta
kostnad
Handikappbuss 10 %
taxameterkostnad

Exklusive moms

2011
Inklusive moms

Beroende på resans tid och längd

Exklusive moms

2012
Inklusive moms

Beroende på resans tid och längd
166,00

169,00

115,00

117,00

Beroende på resans tid och längd

Beroende på resans tid och längd

2011
Exklusive moms
Inklusive moms

2012
Exklusive moms
Inklusive moms

IFO
Familjerådgivning, kostnad per
tillfälle

100,00

100,00

LSSkortidsboende
Vuxna, kostnad per dygn
Barn, kostnad per dygn

2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
115,00
120,00
85,00
90,00

Lokalkostnader för externa hyresgäster*
2011
Vaukagården
Exklusive moms
samlingssal eller gruppprum 0-4 h
samlingssal eller gruppprum 4-8 h

2012
Inklusive moms
Exklusive moms
100,00
200,00

*Kostnaden avser städning samt iordningsställande av lokal
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Inklusive moms
100,00
200,00

Kostservice
2011
Exklusive moms
Inklusive moms
Matabonnemang hel månad,
särskilt boende
Portionspris enl individuell
prövning LSS eller SOL
Pensionärer boende i Arjeplog,
pris per/portion
Övriga pensionärer, gäster,
anhöriga, pris per /portion
Barn t.o.m 11 år, pris per/port
Personal*, pris per/port
Komvux, pris per/port
Skollunch praktikelever från
annan kommun, pris per/port
Matlådor elever, pris per/port
Salladslunch inkl kaffe eller the,
pris per/port
Salladslunch, pris per/port
Kaffe
The
Bulle/Gobit
Smörgås
Lättöl eller läsk
Frukost fika åk 7-9
Frukostbiljetter Abonnemang
Gymnasiet vårtermin/månad
Frukostbiljetter Abonnemang
Gymnasiet hösttermin/månad
Abonnemang/mån, eget boende
vårtermin
Abonnemang/mån, eget boende
hösttermin
Frukost, elever med eget boende
Middag, elever med eget boende
Abonnemang/mån, boende på
Elevhemmet vårtermin
Abonnemang/mån, boende på
Elevhemmet hösttermin
Kvällsfika på Elevhemmet Stugan,
pris per/port

2012
Exklusive moms
Inklusive moms

3 205,00

3 270,00

52,00

55,00

41,60

52,00

44,00

55,00

52,00
26,40
41,60
41,60

65,00
33,00
52,00
52,00

52,00
28,00
44,00
44,00

65,00
35,00
55,00
55,00

52,00
29,00
36,00
32,00
8,00
4,00
6,40
12,00
8,00

21,60

45,00
40,00
10,00
5,00
8,00
15,00
10,00
11,00

55,00
30,00
36,00
32,00
8,00
4,00
8,00
12,00
8,00

45,00
40,00
10,00
5,00
10,00
15,00
10,00
12,00

500,00

520,00

520,00

530,00

1250,00

1 300,00

1300,00
28,00
43,00

1 325,00
28,00
45,00

1510,00

1 570,00

1570,00

1 600,00

27,00
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22,40

28,00

Avgifter enligt alkohollagen
2011
2012
Exklusive moms
Inklusive moms
Exklusive moms
Inklusive moms
4 890,00
4 990,00
2 710,00
2 765,00
1 950,00
1 990,00
3 450,00
3 520,00

Nyansökning
Utvidgade tillstånd
Utökade serveringstider
Tillfälligt tillstånd för
alkoholservering till allmänheten
Tillfälligt tillstånd för
alkoholservering till slutna
sällskap
Fast tillsynsavgift
Rörlig tillsynsavgift beroende
på omsättning av alkoholdrycker
-250 000
250 001 - 500 000
500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000
2 000 001 - 4 000 000
4 000 001 Fast tillsynsavgift, öl klass 2

650,00

665,00

540,00

550,00

1 145,00
2 600,00
3 800,00
5 735,00
7 150,00
8 655,00
530,00

1 170,00
2 650,00
3 875,00
5 850,00
7 295,00
8 830,00
540,00
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Avgifter Miljö, Bygg och Räddningsnämnden
Trafikavgifter
Inledande bestämmelser
1§

Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö- bygg och
räddningsnämndens verksamhet enligt Trafikförordningen 13 kap 10 §
(1998:1276)

Avgiftens erläggande
2§

Avgiften betalas i förskott eller i samband med
avhämtande av transporttillstånd.

Avgifter
3§

Undantag för bred transport:
Om bredden är högst 450 cm
Om bredden är större än 450 cm

4§

5§

600 kr
1000 kr

Undantag för lång transport:
Om längden är högst 35 m
Om längden är större än 35 m

600 kr
1000 kr

Undantag för tung transport

1000 kr
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Taxa för kvarlämnade fordon, båtar, snöskotrar, husvagnar med mera på
kommunens mark
För fordon som kommunen skickar för skrotning tas faktisk kostnad ut, dock minst 1 000 kr
För bilar och likvärdigt som tas om hand på kommunal mars tas 1 000 kr plus eventuell
kostnad för transport till uppställningsplats ut
För båtar, snöskotrar och släpvagnar tas 500 kr plus eventuell transportkostnad ut.
En uppställnings- och förvaringsavgift om 100 kr per dygn som fordonet förvarats av
kommunen tillkommer.
Kvitto på att kommunens kostnader betalats ska kunna uppvisas vid avhämtning
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Plan och bygglovstaxa inklusive kart och mättaxa
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings förslag mars 2011, version 2011-01-26
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Taxa för tillsyn enligt tobakslagen
Inledande bestämmelser
1 § Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet enligt
tobakslagen (1993:581).
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av den kommunala
nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller den tillsyn som medför
avgiftskyldighet.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
Avgift för anmälan
3 § För handläggning av anmälan om försäljning av tobak enligt 12 c § tobakslagen tas en avgift ut
om 840 kronor.
Avgift för tillsyn
4 § För tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror tas en avgift ut om 420 kronor per år.
Timavgift för kompletterande tillsyn
5 § Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver normal tillsynstid och normal
tillsynsverksamhet, ska timavgift tas ut för den kompletterande tillsynen om 840 kr per timme
nedlagd handläggningstid.
Timavgift och handläggningstid
6 § Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses
den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning i övrigt av ärendet,
föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och
samma resetillfälle överstiger en timme.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar,
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgiftens erläggande
7 § .Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö-, bygg- och räddningsnämnden mot faktura.
Nedsättning av avgift
8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,

nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas i enskilda fall.
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Taxa för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel
Inledande bestämmelser
1 § Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet
enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av den kommunala
nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller den tillsyn som medför
avgiftskyldighet.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.
Avgift för kontroll
3 § För kontroll över näringsidkare som säljer vissa receptfria läkemedel tas en avgift ut om 420
kronor per år.
Timavgift för kompletterande kontroll
4 § Om bristande efterlevnad medför kontroll som går utöver normal kontrolltid och normal
kontrollverksamhet, ska timavgift tas ut för den kompletterande kontrollen om 840 kr per timme
nedlagd handläggningstid.
Timavgift och handläggningstid
5 § Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses
den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning i övrigt av ärendet,
föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och
samma resetillfälle överstiger en timme.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar,
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgiftens erläggande
6 § .Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö-, bygg- och räddningsnämnden mot faktura.
Nedsättning av avgift
7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas i enskilda fall.
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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Inledande bestämmelse
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- bygg och räddningsnämndens verksamhet
enligt strålskyddslagen.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som driver ett solarium eller tillhandahåller solarium med
sollampor av kategori UV-typ3 enligt
Strålskyddsinstitutets nomenklatur.
Avgifter
3 § Årsavgift inklusive ett tillsynsbesök vid verksamhet med
1 - 3 solbäddar ............................................................ 840 kr/år
Varje solbädd utöver tre ...............................................150 kr/bädd
Tillsynsbesök ( utöver årsbesök)....................................timersättning
Årsavgift betalas i förskott och avser kalenderår. Återkontrollsavgift debiteras i
efterhand.
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- bygg och räddningsnämnden, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller
efterskänka avgiften.
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Arjeplogs kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning,
2. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen.
4 § Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i
denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året
före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011.
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje
stycket förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda
beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa
fattas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Timavgift (timtaxa)
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften (timtaxan) 1050 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller
i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som
anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den
sammanlagda tid som vare tjänsteman vid miljö-, bygg- och räddningsnämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år
tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,

25
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-21 § 107.

trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.

Avgift för prövning
7 § Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet
ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 §
med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet
avser och den erfarenhetsklass som miljö-, bygg- och räddningsnämnden bestämmer.
Avgift för provning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgift för prövning får tas ut i förskott.
8 § För godkännande av en anläggning som avses i 7 §, med anledning av byte av
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska,
under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift
enligt 7 §.
9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering
10 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för
att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes
kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som miljö-, bygg- och räddningsnämnden
tilldelar anläggningen. För att bestämma den årliga kontrolltiden tillämpas Livsmedelsverkets
gällande vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften.
12 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt miljö-, bygg- och
räddningsnämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval
av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
13 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.
14 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften
ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
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Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en
anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att
verksamheten påbörjats.
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten
vid anläggningen upphört.
15 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den
årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för
kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller
tuggtobak eller i en anläggning för dricksvatten.

Avgift för extra offentlig kontroll
16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de
faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevanden av foder- och livsmedelslagstiftningen
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för
den bristande efterlevnaden debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen
medför.

Höjning eller nedsättning av avgift, mm
17 § Om det finns särskilda skäl får miljö-, bygg- och räddningsnämnden i ett enskilt ärende
besluta att avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterges.

Avgiftens erläggande m.m
18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Arjeplogs kommun genom miljö-, byggoch räddningsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
räkning.

Verkställighetsfrågor m.m
19 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att miljö-, bygg- och räddningsnämnden får förordna
att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
20 § Av 31 § livsmedelslagen framgår att miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut om
avgift får överklagas hos länsstyrelsen.
_________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2012.
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Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor – LSO (SFS 2003:778)
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (5 kap. 4§) får Kommunen föreskriva att en avgift skall
betalas för tillsynsbesök.

1. Tillsyn enligt LSO, på objekt som omfattas om inlämnande av skriftlig brandskyddsredogörelse debiteras en grundavgift på 1020 kr. Om tillsynsbesöket på plats överstiger en
timmar debiteras ytterligare 840 kr per påbörjad timme som tillsynen tar till anspråk.
I grundavgiften ingår följande:
- förberedelser för besök.
- resa, tur och retur.
- en timmes besök på plats.
- uppföljning och registrering – protokoll/föreläggande m.m.

2. Där övrig tillsyn enligt LSO utförs debiteras en grundavgift på 840 kr. Om tillsynsbesöket
på plats överstiger en timme debiteras ytterligare 840 kr per påbörjad timme som tillsynen
tar till anspråk.
I grundavgiften ingår följande:
- förberedelser för besök.
- resa tur och retur.
- en timmes tillsynsbesök på plats.
- uppföljning och registrering – protokoll/föreläggande.

3. Om det finns särskilda skäl ,får Miljö- Bygg och räddningsnämnden, med hänsyn till
verksamhetens omfattning ,tillsynsbehov och övriga omständigheter sätta ned eller
efterskänka avgiften
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Taxa för uppdragsverksamhet
Inledande bestämmelser
1 § Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för:
- Miljö-, bygg- och räddningsnämndens tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag och
som inte är myndighetsutövning
Avgifter
2 § Avgifter tas ut för
1. Föreläsararvode vid kurser, utbildningar och dyligt
2. Utredningar, mätningar och bedömningar
3. Vattenprovtagning på uppdrag
(analyskostnad samt kostnad för frakt och transport tillkommer)

840 kr /tim
840 kr /tim
470 kr /tim

På angivna avgifter tillkommer vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt.
Nedsättning av avgifter
3 § Om det finns särskilda skäl får miljö-, bygg- och räddningsnämnden med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka
avgiften.
Avgifternas erläggande
4 § Avgift enligt denna taxa ska erläggas av uppdragsgivaren när denne tillställs miljö-, byggoch räddningsnämndens resultat av utfört arbete. Betalning av avgift skall ske till miljö-,
bygg- och räddningsnämnden.
_________
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Taxor för räddningstjänsten
Följande taxa gäller för tjänster och uthyrning av räddningstjänstens personal och material.

1

Allmänna bestämmelser

Vid beräkning av tid räknas påbörjad timme som hel timme.
Minsta debiteringstid är en timme. Tidsräkning sker från avfärd till hemkomst på
brandstationen (inklusive ev. återställningsarbete).
Då materiel förekommit, förstörts eller förbrukats debiteras låntagaren för fulla
återanskaffningskostnaden eller reparationskostnaden.
Vid externa tjänster/arbeten av mer speciell eller omfattande karaktär kan särskild
överenskommelse träffas.
Vid arbete eller uthyrning av materiel som ej medtagits i denna taxa äger räddningschefen
eller den han har utsett rätt att bestämma avgiften.
Utlånad materiel som behövs i räddningstjänst skall omedelbart återlämnas.
Hyrestagaren äger då rätt till justering av priset.
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

2

Personal

2:1

Personalkostnader externa tjänster vardagar 07.00 - 17.00

510:- /tim

2:2

-”-

580:-/tim

2:3

Personalkostn. inom egen koncern vardagar 07.00 - 17.00

370:- /tim

2:4

-”-

435:-/tim

2:5

Uppsättning flagglina/kapning grenar/katter i träd

-”-

-”-

övrig tid

övrig tid
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Timtaxa

3

Fordon och övrig materiel

3:1
3:1b
3:2

Brandbil exkl. personal och transportkostnader
Hävare inkl.personal exkl. transportkostnad
Båt inkl. motor

250:- /tim
900:-/tim
395:- /tim

3:3
3:4
3:5

Transportkostnad
Tunga fordon
Lätta fordon
Släpfordon

15:- /km
8:- /km
5:-/km

Vattentransporter inkl. personal, pump och slang (högst 50m)
exkl. transportkostnader. Ej dricksvatten.

685:- /tim

3:7

Inom koncernen dagtid

340:- /tim

3:8

Vattendammsugare, el-verk, rökfläkt, självresande kar.
Minsta debiteringstid 4 tim

100:- /tim

4

Pumpar

4:1
4:2
4:3
4:4

Klass 1 eller lägre
Klass 2
Klass 3
Dränkbar pump

3:6

138:- /tim
157:- /tim
190:- /tim
240:- /dygn

Transportkostnader enligt punkt 2
Pumpar återlämnas fulltankade

5

Slang

5:1

Utryckningsslang
Del av vecka räknas som hel vecka

5:2

Slangservice
Tvättning, provtryckning och torkning
Lagning
Omkoppling av hylsa
Packning till koppling inkl. montering
Nykoppling (76, 63, 51 och 38 mm)

100:- /st
50:- /hål
100:- /st
100:- /st
Dagspris

5:3

Försäljning av kasserad slang
Beg. koppling

50:- /m
180:- /par

5:4

Slangtillbehör
Brandposthuvud, grenrör, strålrör
Del av vecka räknas som hel vecka

315:- /st & vecka

160:- /längd & vecka
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8

Handbrandsläckare
Hyra av handbrandsläckare

9

190:- /dygn

Brandlarm
Mottagning av automatiska brandlarm
Onödiga larm orsakade av slarv, misskötsel eller uppsåt
debiteras enligt punkt 2:1, 2:3, 2:4 och 3, dock lägst

enl. SOS-Alarm
3 980:-/gång

10

Övnings och kursverksamhet

10:1

Hyra av lektionssal

640:-/dag

10:2
10:3
10:4
10:5

Information, utbildning inklusive förberedelser och utb. mtr.
Material till praktiska släckövningar
Andningsdocka
Rökalstrare
Rökvätska

571:- /tim
Dagspris
470:- /dygn
470:- /dygn
Dagspris

11

Årlig besiktning/översyn Brandsläckare/Brandposter
1-9 Enheter
10-19 Enheter
20-34 Enheter
35-uppåt

100:-/st
90:-/st
75:-/st
70:-/st

Framkörning inom 3mil = 150:-
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Arjeplog 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, täkter och jordbruk, ämnen, kemiska produkter och varor samt biotekniska
organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som 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 timtaxan 840 kronor per hel timme handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), i
förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i
förhållande till den faktiska nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt andra
grunder som anges i taxan.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, restid, provtagning och kontroller, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.
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För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00,
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, påskafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

8 § Tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna
fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011.

Avgifter för prövning
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form
av fast avgift genom att den handläggningstid (timfaktor) som anges i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som
anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och
godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte
godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med
anledning av den tillkommande handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
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 miljöbalken.
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som
prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift genom att den handläggningstid (timfaktor) som anges i taxebilagorna multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagorna.
Avgift med anledning av anmälan skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
16 § Avgift för handläggning av anmälan skall 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.
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Avgift för tillsyn i övrigt

18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift eller fast avgift genom
att den handläggningstid (timfaktor) som anges för anläggningen eller verksamheten i
taxebilagorna multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i
övrigt som anges i taxebilagorna.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynsverksamheten, ska
avgift för denna extra tillsyn betalas för nedlagd handläggningstid multiplicerad med timtaxan.
19 § För verksamhet som tillståndsprövats skall avgiften bestämmas med utgångspunkt från
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
20 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 2 skall 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 skall betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har
meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten
har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller
för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift skall betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För
sådana åtgärder tas timavgift ut. Samråd, besiktningar, sammanträden och andra
tillsynsåtgärder med anledning av fara för en allvarlig miljöskada eller för att avhjälpa en
allvarlig miljöskada ingår heller inte i den fasta årsavgiften.
Föreligger behov av avhjälpande av miljöskada sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift
för tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad som
anges i taxebilagorna om avgift för tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken.
22 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidtar åtgärd
som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, skall tillsynsavgiften betalas av
den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande av miljöskada.

Nedsättning av avgift
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Beslut om
att sätta ned eller efterskänka avgiften fattas av tillsynsnämnden.

Avgiftens erläggande m.m.

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Arjeplogs kommun. Betalning skall ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
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25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att tillsynsmyndigheten får förordna att dess beslut om avgift skall
gälla omedelbart även om det överklagas.
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.

__________
Denna taxa träder i kraft den 1 Januari 2012. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 1

Timfaktor
/
Tidsåtgång i timmar eller
timavgift

SKYDD AV NATUREN

Prövning (Tillstånd)
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmel

4

Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter som kommu
beslutat om avseende vattenskyddsområden, naturreservat, nat
kulturreservat, djur- och växtskyddsområden

3

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd s
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter som kommunen beslut
avseende vattenskyddsområden, naturreservat, naturminnen, k
djur- och växtskyddsområden

3

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan e
föreskrifter som kommunen beslutat om för natur- och kulturre
vattenskyddsområde
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöb
verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller
anmälningsplikt väsentligt kan komma att ändra naturmiljön
Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden och naturmiljön

3

Timavgift

Timavgift

Timfaktor /
Tidsåtgång i
timmar
eller timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Prövning (Tillstånd)
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
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten
3. Inrättande av annan avloppsanläggning enligt vad kommunen
föreskrivit
4. Inrättande av flera avloppsanläggningar enligt punkterna 1, 2 eller 3
på samma fastighet och vid samma tillfälle
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24
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2
4
2
5
2

personekvivalenter
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 25-200
personekvivalenter
25-100 personekvivalenter
100-200 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 grundvatten enligt vad
kommunen föreskrivit. Avseende bergvärmepumpar och övriga
anläggningar, för en uttagen effekt av:
Mindre än 100 kW
100 kW-1 MW
1-10 MW
(Tillämpas inte på värmepumpsanläggningar som kräver anmälan enligt 21
§ förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd)
Anmälan
Handläggning av anmälan om ändring av avloppsanordning enligt 14 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan av miljöfarlig C-verksamhet enligt 21 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för
vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 2, 5 och 21 §§ samt Uobjekt med fast avgift
Tillsyn över avloppsanordning för:
- 25-100 personekvivalenter
- 100-200 personekvivalenter

6

8
12

3
4
8

2

Avgift enligt
taxebilaga 2

Fast årlig avgift
enligt taxebilaga
2

Timavgift
Fast årlig avgift
enligt taxebilaga
2

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt
12 kap. 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt och där fast avgift saknas

Timavgift

Timfaktor /
Tidsåtgång i
timmar eller
timavgift

MILJÖSKADOR

Tillsyn
Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av mark- och
vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar
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Timavgift

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader eller
anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift

Timfaktor /
Tidsåtgång i
timmar eller
timavgift

HÄLSOSKYDD

Prövning (Tillstånd)
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm
Prövning av ansökan om att inom 100 meters avstånd från ytvatten- eller
grundvattentäkt lagra petroleumprodukter, tjärprodukter, lösningsmedel,
vägsalt eller andra produkter som kan förorena ytvatten- eller
grundvattentäkt, enligt vad kommunen föreskrivit
Anmälan
Handläggning av anmälan om inrättande av avloppsanordning utan
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit

2
2
2
2

1

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam eller
annan orenlighet inom och i närheten av område med detaljplan eller
områden med samlad bebyggelse enligt vad kommunen föreskrivit

2

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

2

Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump enligt vad
kommunen föreskrivit

0

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg
- Påtaglig hälsorisk: T ex tatuering, piercing, fotvård,
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skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner
- Måttlig hälsorisk: T ex öronhåltagning, akupunktur
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 400 elever
- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
- Skola med högst 100 elever
- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

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

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande
utrymmen
Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande
Samlingslokaler där många människor brukar samlas
Hotell, pensionat, och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds tillfällig bostad
Idrottsanläggningar, campingplatser, badanläggningar, strandbad och
andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor
Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
Lokaler för förvaring av djur

3
2
3

6
4
2
2
Timavgift

Timavgift
Timavgift
Timavgift
Timavgift
Timavgift

Timavgift
Timavgift

1.
2.
3.
4.

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet
till allmänheten eller annars nyttjas av många, enligt vad centrala
myndigheter föreskriver om bassäng- och strandbad.
Strandbad
Badanläggningar
Enstaka bassänger
Plaskdammar
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser,
transporter och frakt.
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

400 kr per
provtagningstillfälle

Timavgift

Timfaktor /
Tidsåtgång i
timmar eller

KEMISKA PRODUKTER och VAROR
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timavgift
Prövning (Tillstånd)
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavgift

Handläggning av anmälan om asbestförekomst enligt 3 § förordning
(1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i
ventilationsanläggningar

1.
2.

3.

4.

Information
Handläggning av information enligt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2004:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1 kap. 1,
2 och 3 §§, (Krav på information gäller inte anordningar enligt 2 § som
avses installeras inomhus):
Förvaring av mer än 1 m3 dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja i
öppen cistern i mark
Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner
ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt
spilloljor
Förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja i öppen cistern
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1
m3 men högst 10 m3.
Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Timavgift

2
2

2

2
Tillsyn
Tillsyn över anläggningar som omfattas av informations- och
rapporteringskrav enligt 28 och 29 §§ förordning (SFS 2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Tillsyn av förvaringen av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor:
1. Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 dieselbrännolja, eldningsolja
eller spillolja i öppen cistern i mark
2. Tillsyn över förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja i
öppen cistern ovan mark om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10
m3.
3. Tillsyn över hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig
vätska inom vattenskyddsområde
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

2

Timavgift
Timavgift

Timavgift
Timavgift
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR

Prövning (Tillstånd)
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa
avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena
miljöbalken
Prövning av ansökan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om
kompostering av latrin på fastigheten enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering
Prövning av ansökan om förlängt tömningsintervall för slamavskiljare
Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare
om kompostering, nedgrävning, återvinning, eller bortskaffande av annat
avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 38 § avfallsförordningen
(2001:1063)

Timfaktor /
Tidsåtgång i
timmar eller
timavgift
1

1

400 kr

400 kr

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

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift
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Taxebilaga 2
Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt
gäller enligt 5 eller 21 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt för U-objekt med fast avgift.
De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning har följande
innebörd:
B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till kommunens tillsynsmyndighet.
e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer av ett EG-direktiv.
U: Verksamheten är inte tillstånds- eller anmälningspliktig men återkommande tillsyn kan
krävas.

Timfaktor/
Tidsåtgång per år
i timmar eller
timavgift

JORDBRUK, MM
Djurhållning m.m.
B e 85/337-1
96/61

1.10 Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än
30 kilogram och avsedda för produktion (som
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas
även betäckta gyltor), eller
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller
suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än
200 djurenheter definierade som i 1.20.

12

B

1.11 Anläggning med stadigvarande djurhållning av
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock ej inhägnad.

12

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar
av-ses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar
yngre än en månad räknas till moderdjuret),
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.
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C e 85/337-2

1.20 Anläggning med stadigvarande djurhållning
med mer än 100 djurenheter, dock ej inhägnad.
4
8

100-200 de
200-400 de
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar
av-ses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar
yngre än en månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors
ålder (betäckta gyltor räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller
äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre
(kycklingmödrar räknas som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive
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, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders
ålder.
För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det
antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram
fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkningen av
antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller
fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10
eller 1.11.
U

Djurhållning 30-100 de

Timavgift

C e 85/337-2

1.30 Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.

4
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U

Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är
1. högst 2000 kvadratmeter
2. 2 000- 5 000 kvadratmeter
3. större än 5 000 kvadratmeter

Timavgift
3
4

FISKODLING M.M
B e 85/337-2

5.10 Fiskodling eller övervintring av fisk där
mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.

10

C e 85/337-2

5.20 Fiskodling eller övervintring av fisk där
mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om
inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10.

5

U

Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår

Timavgift

UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL,
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH
ANDRA JORDARTER
Berg, naturgrus och andra jordarter
B e 85/337-1

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

14

B e 85/337-1

10.11 Täkt av berg med ett verksamhetsområde
som är större än 25 hektar, om verksamheten inte
endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

10
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B e 85/337-2

10.20 Täkt för annat än markinnehavarens husbehov
av berg, naturgrus eller andra jordarter, om
verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:3 14) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av
redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.
Täkt enligt ovan med en tillståndsgiven mängd
på 10 000 ton eller mer, gällande:
Berg
Jord (naturgrus och andra jordarter)
Mindre än 10 000 ton

10
6
Timavgift

C

10.30 Täkt för markinnehavarens husbehov av mer
än
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).

6

C

10.40 Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar,
eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd). Anmälningsplikt enligt denna beskrivning
gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.

6

U

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

Timavgift
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C

10.50 Anläggning för sortering eller krossning av
berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdes-bestämmelser, 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
tolvmånadersperiod.
1000-50000 ton per år
50000-100000 ton per år
Mer än 100000 ton per år

4/uppställning
6/uppställning
8/uppställning

U

Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdes-bestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser,
om verksamheten bedrivs på samma plats under
högst trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

Timavgift

C

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

8

U

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

4

Kol
C

85/337-2

11.30 Industriell tillverkning av briketter av kol
eller brunkol.

10

Utvinningsindustri (annan än råpetroleum, naturgas och
kol)
C e 85/337-2

13.70 Djupborrning, som inte omfattas av 11.10
eller 11.20.

6

LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
Animaliska råvaror
B e 85/337-2
91/271

15.20 Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10.
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25

C e 85/337-2

15.30 Slakteri för en produktion baserad på mer än
50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20.
10
12

50-499 ton
500-7500 ton
U

Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20.

B e 85/337-2
91/271
96/61

15.40 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för
en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår,
om verksamheten innebär mer än annat än endast frysning.
Charkuteri och styckning
Slaktbiprodukter eller animaliskt avfall
Fiskberedning

B

15.41 Anläggning för tillverkning av livsmedel ur
produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än
40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.40
eller 15.80.

C e 85/337-2

15.50 Anläggning för framställning av livsmedel
med be-redning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
400-10 000 ton chark eller styck
10 000-18 500 ton chark eller styck
400-10 000 ton andra livsmedel
10 000-18 500 ton andra livsmedel
Slaktbiprodukt eller animaliskt avfall

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig
enligt 15.80.

B e 85/337-2
91/271

15.60 Anläggning för beredning eller konservering
av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på
1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
eller
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
48
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4

40
70
70
60

20
30
20
30
40

10

leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning,
torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80.
500-5 000 ton med eget avlopp
Mer än 5 000 ton med eget avlopp
2 000-10 000 ton med externt reningsverk
Mer än 10 000 ton med externt reningsverk
C

85/337-2

U

C

85/337-2

15.70 Anläggning för beredning eller konservering
av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på
mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
hållbarhetsbehandling genom endast frysning,
torkning eller saltning eller om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.60 eller
15.80.

8

Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på
högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.

4

15.80 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst
18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
6
10

50-500 ton
500-18 500 ton
U

35
60
35
60

Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per
kalenderår.

Timavgift

Vegetabiliska råvaror
C

15.100 Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst
eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.

12

U

Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50
ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 15.90.

6

B e 85/337-2
91/271

15.110 Anläggning för beredning eller
konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker
för en produktion baserad på
1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till
ett externt avloppsreningsverk som är

50
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tillståndspliktigt enligt 90.10, eller
2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds
till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast
frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning,
eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
C e 85/337-2

15.120 Anläggning för beredning eller
konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker
för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara
per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast
frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning,
eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90
eller 15.110.

25

U

Anläggning för beredning eller konservering av frukt,
bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion
baserad på högst
2 000 ton råvara per kalenderår.

6

C

15.130 Anläggning för endast tvättning eller
rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för
en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.

10

U

Anläggning för endast tvättning eller rensning av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion
baserad på högst
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.

2

C

15.140 Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.

1 000-50 000 ton

12
30

Mer än 50 000 ton
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U

Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion
av högst 1 000 ton per kalenderår.

Timavgift

U

Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål
med en lagringskapacitet på mer än 10 000 ton.

4

C e 85/337-2

15.160 Anläggning för tillverkning av stärkelse,
stärkelsederivat eller socker, om verksambmheten
inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150.

20

Mjölk, oljor och fetter m.m.
C e 85/337-2

15.180 Anläggning för framställning av
mjölkprodukter (med undantag av glass) för en
produktion baserad på en invägning av mer än 500
ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.170.
10
20
30

500-20 000 ton
20 000-50 000 ton
Mer än 50 000 ton
U

Anläggning för framställning av mjölkprodukter
(med undantag av glass) för en produktion baserad på
en invägning av högst 500 ton per kalenderår

Timavgift

C e 85/337-2

15.200 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 100 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillstånds-pliktig enligt
15.40, 15.90, 15.170 eller 15.190.

10

U

Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en
produktion av högst 100 ton per kalenderår.

3

B e 85/337-2
91/271

15.210 Anläggning för tillverkning av glass för en
produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90
eller 15.170.
30
40
50

15 000-25 000 ton
25 000-50 000 ton
Mer än 50 000 ton
C e 85/337-2

15.220 Anläggning för tillverkning av glass för en
produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90,
15.170, eller 15.210.
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6

U

Anläggning för tillverkning av glass för en
produktion av högst 10 ton per kalenderår

Timavgift

Drycker m.m.
C

15.240 Anläggning för framställning av råsprit eller
av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15.230.
10
15
30

10-100 ton
100-500 ton
500-5 000 ton
U

Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per
kalenderår

Timavgift

U

Anläggning för blandning eller tappning av
destillerade alkoholhaltiga drycker eller för
framställning, blandning eller tappning av vin, cider
eller andra fruktviner.

6

B e 85/337-2
91/271

15.250 Bryggeri eller annan anläggning för
framställning av
1. malt,
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per
kalenderår, eller
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.

35

C e 85/337-2

15.260 Bryggeri eller annan anläggning för
framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter
maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

20

U

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till
ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.

8
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Annan livsmedelstillverkning
B e 85/337-2

15.270 Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen
har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio
kubikmeter.

75

U

Anläggning för tillverkning av
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen
har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio
kubikmeter.

8

C e 85/337-2

15.280 Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per
kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
500-5 000 ton choklad
5 000-20 000 ton choklad
Mer än 20 000 ton choklad
Mer än 1 000 ton Pastaproduktion
100-3 000 ton kafferostning
Mer än 3 000 ton kafferostning

U

B

Anläggning för
1. tillverkning av högst 500 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av högst 1000 ton pastaprodukter per
kalenderår, eller
3. rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
15.290 Anläggning för framställning av mer än
15 000 ton livsmedel per kalenderår, om
verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10–15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10..
Andra livsmedel
Slakteriprodukter
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10
25
40
10
10
25
2
2
2

45
70

C

15.300 Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10–15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10–15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10
20
40

Andra livsmedel
Slakteriprodukter
U

Anläggning för framställning av högst 15 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10–15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.

6

U

Anläggning för framställning av högst 1 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10–15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.

6

C e 85/337-2

15.310 Anläggning för yrkesmässig industriell
förpackning av animaliska eller vegetabiliska
produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10–15.300.

6

Foder
U

Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning av
animaliska biprodukter som är kategori 3 material
enligt Europapalamentets och rådets förordning (EG)
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500
ton per kalenderår.
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8

B e 91/271

15.330 Anläggning för malning, blandning eller
pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för
en produktion av
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår,
eller
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår.
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer
än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs
och används inom den egna djurhållningen skall inte
räknas in vid tillämpningen av första stycket.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320,
90.240, 90.250 eller 90.260

C

15.340 Anläggning för malning, blandning eller
pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för
en produktion per kalenderår av
1. mer än 5 000 ton spannmålsfoder, eller
2. mer än 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240,
90.250 eller 90.260.
10
25
10
25

5 000-50 000 spannmål
50 000-100 000 spannmål
500-5 000 annat
5 000-15 000 annat
U

35

Anläggning för malning, blandning eller pelletering
av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en
produktion per kalenderår av
1. högst 5 000 ton spannmålsfoder, eller
2. högst 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.

2
2

TEXTILVAROR
C e 85/337-2

17.30 Anläggning för förbehandling eller färgning
av mer än 10 ton fibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 10 ton
textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.
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10

U

Anläggning för förbehandling eller färgning av högst
10 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per
kalenderår.

Timavgift

U

Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per
år

4

U

Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år

Timavgift

PÄLS, SKINN OCH LÄDER
B e 85/337-2
96/61

18.10 Garveri för en produktion av mer än 3 000
ton färdigt läder eller färdigt päls skinn per
kalenderår.

70

B e 85/337-2

18.20 Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på
mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än
1 000 ton råvara per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10
eller 90.240..

70

C e 85/337-2

18.30 Anläggning för garvning eller annan
beredning av läder eller pälsskinn för en produktion
av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18.10,
18.20 eller 90.240.
10
15

2-100 ton per år
100-1000 ton per år
U

Anläggning för garvning eller annan beredning av
läder eller pälsskinn för en produktion av högst 2 ton
färdigt läder eller färdigt pälsskinn.

2

U

Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för
en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per
kalenderår.

6

U

Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för
en produktion baserad på högst 1 ton hudar per
kalenderår.

Timavgift
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TRÄVAROR
C

20.10 Anläggning för yrkesmässig behandling av
trä med träskyddsmedel genom tryck- eller
vakuumimpregnering eller doppning, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10
eller 39.20.
15
20
30

Högst 500 kubikmeter
500-10 000 kubikmeter
Mer än 10 000 kubikmeter
B

20.20 Sågverk eller annan anläggning för
tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling
eller svarvning för en produktion av mer än 70 000
kubikmeter per kalenderår.
30
50

70 000-200 000 kubikmeter
Mer än 200 000 kubikmeter
C

20.30 Sågverk eller annan anläggning för
tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling
eller svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 20.20.
15
25

6 000-30 000 kubikmeter
30 000-70 000 kubikmeter
U

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning
för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per
kalenderår.

57
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-21 § 107.

6

C

20.40 Anläggning för framställning eller
bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
tillfällig flisning.
8
1 000-10 000 kubikmeter fast mått råvara, eller
3 000-20 000 kubikmeter löst mått råvara
12
10 000-100 000 kubikmeter fastmått råvara, eller
20 000-150 000 kubikmeter löst mått råvara
20
Mer än 100 000 kubikmeter fast mått råvara, eller
Mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara
Produktion av pellets eller briketter, baserad på:
5 000-20 000 kubikmeter råvara
Mer än 20 000 kubikmeter råvara

U

B

Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår
2. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
högst 3 000 kubikmeter löst mått per kalenderår
3. pellets eller briketter, baserad på högst 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
20.50

2
2

40
60

20.60 Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra
produkter av spån, per kalenderår.
Högst 10 000 kubikmeter
Mer än 10 000 kubikmeter

B

2

Anläggning för tillverkning av träfiberskivor.

Högst 20 000 ton
Mer än 20 000 ton
C

10
15

15
25

20.70 Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
58
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bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.
20 000-80 000 kubikmeter timmer fast mått på land,
eller
10 000-40 000 kubikmeter timmer fast mått i vatten

15

20
80 000-200 000 kubikmeter timmer fast mått på
land,, eller
40 000-100 000 kubikmeter timmer fast mått i vatten

25

Mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått på
land,, eller
Mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått i vatten
C

20.80 Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt
20.70, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är
tillståndspliktig enligt 20.70.

10

500-10 000 kubikmeter fub på land med begjutning
av vatten
10 000-20 000 kubikmeter fub på land med
begjutning av vatten
500-5 000 kubikmeter fub i vatten
5 000-10 000 kubikmeter fub i vatten
Mer än 2 000 kubikmeter fub på land utan begjutning
av vatten

15

C

20.90 Anläggning för lagring av timmer som inte
sker i eller nära vattentäkt, om åtgärden behövs med
anledning av storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten

6

U

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om åtgärden behövs med
anledning av storm eller orkan och omfattar

Timavgift
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10
15
5

1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten
PAPPER OCH PAPPERSVAROR
C

21.50 Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton
papper, papp eller kartong per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30
eller 21.40.

15

U

Anläggning för tillverkning av högst 10 ton papper,
papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

6

U

Anläggning för tillverkning av pappers- eller
pappvaror med torr process

4

FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK
PRODUKTION
C

22.10 Rulloffsettryckeri där tryckning sker med
heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

25

C

22.20 Anläggning för tillverkning av
metallklichéer.

10

B

22.30 Anläggning med utsläpp av
processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.

20

C

22.40 Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.

C

C

C

Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller
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10

6

papperskopior framkallas per år.
Utan utsläpp av processvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
U

6

Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
Med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.
Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per år.

4

2

4

2

KEMISKA PRODUKTER
B e 85/337-1
96/61
99/13

24.20 Anläggning för att genom biokemiska
processer i industriell skala tillverka
läkemedelssubstanser.

50

C e 85/337-2
99/13

24.30 Anläggning för att genom biokemiska
processer yrkesmässigt tillverka
läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

20

B e 85/337-2

24.50 Anläggning för tillverkning i industriell skala
1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) bipolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för
bekämpningsändamål.

50

C e 85/337-2

24.70

Anläggning för framställning genom
61
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destillation av mer än 5 000 ton gas per kalenderår.
5000-50 000 ton
Mer än 50 000 ton

20
30

U

Anläggning för framställning genom destillation av
högst 5 000 ton gas per kalenderår.

6

B e 85/337-2

24.80 Anläggning för att genom kemiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska
ämnen i försöks, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala, om det i verksamheten
används eller tillverkas något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerat som ”mycket giftigt”,
”giftigt”, ”giftigt för djur och växter”, ”farligt”,
”starkt frätande”, ”frätande”, ”cancerogent”,
”misstänkt cancerogent eller allergent” eller ”innebär
möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk”.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.8 1.

20

C e 85/337-2

24.81 Anläggning för att genom kemiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller
animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala

20

C e 85/337-2

24.90 Anläggning för att genom kemiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska
ämnen, i försöks, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala, om det i verksamheten
inte används eller tillverkas något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerat som ”mycket giftigt”,
”giftigt”, ”giftigt för djur och växter”, ”farligt”,
”starkt frätande”, ”frätande”, ”cancerogent”,
”misstänkt cancerogent eller allergent” eller ”innebär
möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk”.

20

C e 85/337-2

24.100 Anläggning för tillverkning av konstgjorda
mineralfibrer, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt någon annan
beskrivning i denna bilaga

15

B e 85/337-2

24.110 Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,

45
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3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår,
om det i verksamheten inte används eller tillverkas
något ämne som, enligt föreskrifter om klassificering
och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klas sificerat
som ”mycket giftigt”, ”giftigt”, ”giftigt för djur och
växter”, ”farligt”, ”starkt frätande”, ”cancerogent”,
”misstänkt cancerogent eller allergent” eller ”innebär
möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen
uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen
uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
C e 85/337-2

24.120 Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 24.110, eller
4. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20

35

Tidsåtgången för punkten som helhet 35 med vissa
undantag.
Naturläkemedel, tillv genom extraktion ur biologiskt
material
Rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter:
10-500 ton
500-1 000 ton
1 000-2 000 ton

20

U

Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg
eller lack per kalenderår.

8

U

Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton

2
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6
10
12

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
C e 85/337-2

24.130 Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition, eller
4. andra kemiska produkter.

C e 85/337-2

24.140 Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk
tillverkning). Anmälningsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
6
12
20
35

Högts 500 kg
500 kg-10 ton
10 ton- 100 ton
Mer än 100 ton
C e 85/337-2

20

24.150 Anläggning för behandling av
mellanprodukter, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 24.10–24.140.

20

GUMMI- OCH PLASTVAROR
B e 85/337-2

25.10 Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummi-varor, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
2 000-10 000 ton
Mer än 10 000 ton

C e 85/337-2

40
60

25.11 Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummi-varor, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30.
1-50 ton
50-100 ton
100-500 ton
500-2 000 ton

6
10
20
30
64
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U

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

3

B e 85/337-2

25.20 Anläggning för att genom ytterligare
polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
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.

20

C e 85/337-2

25.30 Anläggning för att genom ytterligare
polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara
per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20

6

U

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om produktionen baseras
på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

3

B e 85/337-2

25.40

20

C e 85/337-2

25.50 Anläggnig där produktionen baseras på mer
än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

Anläggning för flamlaminering med plast.

Tillverkning av produkter
1-20 ton
20-200 ton
Över 200 ton

4
8
12

Tillverkningen omfattar kalandrering eller
beläggning:
1-3 ton
3-5 ton
5-10 ton
10-20 ton
Mer än 20 ton
U

Anläggnig där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar
65
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4
6
10
15
25
Timavgift

ytterligare polymerisation, för
1. Tillverkning av produkter av plast förutom endast
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. Beläggning eller kalandrering med plast
ICKE-METALLISKA MINERALISKA
PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter
B e 85/337-2
96/61

26.10 Anläggning för
1. 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.

50

B e 85/337-2

26.20 Anläggning för tillverkning av glas eller
glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning el-ler syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.

20

C e 85/337-2

26.30 Anläggning för tillverkning av glas eller
glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10
eller 26.20

10

U

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.

4

C e 85/337-2

26.40 Anläggning för tillverkning av glasfiber, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.10.

20
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B e 96/61

26.50 Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter
per kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en
ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och
med en satsningsdensitet som överstiger 300
kilogram per kubikmeter.

35

B e

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

35

U

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

6

C e 85/337-2

26.60 Anläggning för tillverkning av mer än 100
ton keramiska produkter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50
eller 26.51

20

U

Anläggning för tillverkning av högst 100 ton
keramiska produkter per kalenderår

4

Cement, betong, kalk, krita och gips
U

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

8

Om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.70
B e 85/337-2

26.80 Anläggning för tillverkning av cement, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.70.

100

B e 96/61

26.90 Anläggning för tillverkning i ugn av mer än
12 500 ton kalk per kalenderår.

30

C

26.100 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton
kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 26.70–26.90

15

U

Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för
en produktion av högst 5 ton per år.

6

C

26.110 Anläggning för tillverkning av mer än 500
ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.

12
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U

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

6

C

26.120 Anläggning för tillverkning av mer än 500
ton varor av gips per kalenderår.

25

U

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av
gips per kalenderår.

6

Andra icke-metalliska mineraliska produkter
C

26.150 Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.

8
6

U

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför
område med detaljplan eller områdesbestämmelser i
högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Timavgift

C

26.160 Anläggning för tillverkning av varor av
asfalt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
90.100 eller 90.110.

10

U

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större
än 1 000 kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden
är större än 800 ton per år.

8

(Stenhuggeri utanför stenbrott > 1 000 kvadratmeter eller > 800
ton per år)
U

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst
1 000 kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden är
högst 800 ton per år.

3

STÅL OCH METALL
C e 85/337-2

27.60 Anläggning för gjutning för en produktion av
mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 27.101..

6

U

Anläggning för gjutning för en produktion av högst
10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium
per kalenderår

Timavgift

C

27.140 Anläggning för gjutning av andra metaller
än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en

8
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produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100,
27.101 eller 27.130
U

Anläggning för gjutning av andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, för en
produktion av högst 1 ton per kalenderår.

Timavgift

YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST
M.M.
Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
B e 85/337-2
96/61

28.10 Anläggning för järnfosfatering eller annan
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller
plast, om be-handlingsbaden har en sammanlagd
volym som överstiger 30 kubikmeter.
Verksamheten ger upphov till
Högst 100 kubikmeter avloppsvatten/år
100-1 000 kubikmeter avloppsvatten/år
1 000-10 000 kubikmeter avloppsvatten/år
Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten/år
Utan utsläpp avloppsvatten

U

Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om be-handlingsbaden har en sammanlagd volym
som är högst 30 kubikmeter.

B e 85/337-2

28.20 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som
över-stiger 1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10
10-100 kubikmeter avloppsvatten per år
100-1 000 kubikmeter avloppsvatten per år
1 000-10 000 kubikmeter avloppsvatten per år
Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per år

B

28.30 Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om

69
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-21 § 107.

12
20
30
40
10
4

10
15
25
40

verksamheten ger upp-hov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avlopps-vatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
beläggning med metall som sker med vakuummetod
10-100 kubikmeter avloppsvatten
100-1 000 kubikmeter avloppsvatten
1 000-10 000 kubikmeter avloppsvatten
Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten

10
15
25
40

U

Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om
verksamheten ger upp-hov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till högst 10
kubikmeter avlopps-vatten per kalenderår.

4

C

28.40 Anläggning för annan beläggning med metall
än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om
verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med
vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.

8

B

28.50 Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

U

Med uppsamling och filter:
2-100 ton
100-1 000 ton
1 000-10 000 ton
Mer än 10 000 ton
Utan uppsamling och filter:
2-100 ton
100-1 000 ton
1 000-10 000 ton
Mer än 10 000 ton

8
10
15
25

Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av högst 2 ton per kalenderår.

Timavgift

10
15
25
40
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C

85/337-2

U

C

85/337-2

28.60 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10
eller 28.20.

8

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten
ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

Timavgift

28.70 Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 28.10,
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om
verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i
39.10–39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per
kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av
mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår,
eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om
metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram
per kalenderår.

8
10

Anläggning som omfatts av högst två punkter
Anläggning som omfattas av mer än två punkter
C

28.71 Blästringsarbete omfattande mer än 500
kvadratmeter yta, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 28.70.

6

U

Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter
yta

Timavgift

B

28.80 Anläggning för att med kemiska eller
termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg
från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om

25
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verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10,
39.20 eller 39.40.
C

28.90 Anläggning för att med kemiska eller
termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80,
39.10, 39.20 eller 39.40.
Mindre än 1 ton metallgods
1-10 ton
10-20 ton
20-50 ton

Timavgift
6
10
15

ELEKTRISKA ARTIKLAR
B

31.20 Anläggning för tillverkning av batterier eller
ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver
ingår.

55

C

31.30 Anläggning för tillverkning eller reparation
av kvicksilverinnehållande ljuskällor

10

C

31.60 Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd
eller elektrisk kabel.

15

METALLBEARBETNING M.M.
C e 85/337-2

34.10 Anläggning för tillverkning av fler än 100
fordonsmotorer per kalenderår.

15

U

Anläggning för tillverkning av högst 100
fordonsmotorer per kalenderår.

4

C e 85/337-2

34.20 Provbänk för motorer, turbiner eller
reaktorer.

8

C e 85/337-2

34.40 Anläggning för tillverkning och
sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30.

25

U

Anläggning för tillverkning och sammansättning per
kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till mer än 3,5 ton.

6
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C e 85/337-2

34.50 Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

25

B e 85/337-2

34.70 Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, proces soljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa
behållare som är kopplade till
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare
som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.

50

C

34.80 Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds-eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
34.10–34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70
andra stycket..
1-5 kubikmeter tankvolym
5-10 kubikmeter tankvolym
10-20 kubikmeter tankvolym

8
12
25

U

Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter
men högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70
andra stycket.

Timavgift

C e 85/337-2

35.20 Skeppsvarv.

Timavgift

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
B e 96/61
99/13

39.10 Anläggning för ytbehandling av material,
föremål eller produkter med en förbrukning av
organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår
till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per
kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska
73
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75

lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag
för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns
för återanvändning.
U

Anläggning för ytbehandling av material, föremål
eller produkter med en förbrukning av organiska
lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst
150 kilogram per timme eller högst 200 ton per
kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag
för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns
för återanvändning

8

B e 99/13

39.20 Anläggning där mer än 25 ton organiska
lösnings-medel förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi,
screentryck, laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.

50

C e 99/13

39.30 Anläggning där organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar,
flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon produkt, som enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad som ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga
genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”,

10
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”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge
fosterskador”,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. 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 39.10 andra
stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10
eller 39.20.
U

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar,
flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
3. högst 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon produkt, som enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad som ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga
genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”,
”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge
fosterskador”,
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordonslackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst 1 kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton i läderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
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6

B

39.40 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Vid tillämpningen av första stycket skall inte
medräknas sådana organiska lösningsmedel som
omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som
bryter ner ozonskiktet el-ler av föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10
eller 39.20.

50

C

39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller
39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.

12

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
eller
2. högst totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket

6

LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA
PRODUKTER M.M.
B e 85/337-1
85/337-2

39.60 Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än
50 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än
500 000 ton per kalenderår, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än
5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller för
hantering av mer än 50 000 ton per kalenderår.

25

C e 85/337-2

39.70 Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet att vid ett och samma

12
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tillfälle lagra mer
än 5 000 ton, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering
och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad
som ”mycket giftig”, ”giftig”, ”starkt frätande” eller
”frätande”, och
b) det är fråga om en verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och
anläggningen har kapacitet för lag-ring av mer än 1
ton vid ett och samma tillfälle.
U

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet att vid ett och samma
tillfälle lagra högst 5 000 ton, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering
och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad
som ”mycket giftig”, ”giftig”, ”starkt frätande” eller
”frätande”, och
b) det är fråga om en verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och
anläggningen har kapacitet för lag-ring av högst 1 ton
vid ett och samma tillfälle.

Timavgift

B e 85/337-2

39.80 Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
nor-malkubikmeter naturgas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60.

15

U

Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår

Timavgift

C e 85/337-2

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

6

U

Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

Timavgift
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GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
Gasformiga bränslen
C

40.20 Anläggning för framställning av gasformigt
bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 23.10, 23.30 eller 40.10.

15

Förbränning
B e 85/337-2
96/61
01/80

40.50 Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.

50

B e 85/337-2

40.51 Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40
eller 40.50.

30

C e 85/337-2

40.60 Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle
används än eldningsolja eller bränslegas,
500 kW-10 MW
10-20 MW
eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle
används än eldningsolja eller bränslegas.

6
10
10

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reserv-aggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller
40.70.
C e 85/337-2

40.70 Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt

10

Vindkraft
B e 85/337-2

40.90 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för
vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om
den sammanlagda uteffekten är minst 25 megawatt.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80.

C e 85/337-2

40.100 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för
vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om
78
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-21 § 107.

15

den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80
eller 40.90.
8
10
12

125 kW-4 MW
4 MW-10 MW
10MW-25 MW
U

Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft
med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den
sammanlagda uteffekten är högst 125 kilowatt.

Timavgift

Värmepumpar och kylanläggningar m.m.
C

40.110 Värmepump eller kylanläggning för uttag
eller tillförsel av värmeenergi från mark,
vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
uttag eller tillförsel genom vattentäkt.

U

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde,
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller
tillförd effekt av

15

Timavgift
Timavgift
6

Mindre än 100 kW
100 kW-1 MW
1-10 MW
C

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

6

U

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av
högst 3 000 megawattimmar.

Timavgift

FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
C

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

8

U

Anläggning för tvättning av
1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per
kalenderår,

Timavgift
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2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per
kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
C

50.20 Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle,
eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som
motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.
3
Anläggning där mellan 1 000-2 000 kubikmeter
flytande motorbränslen eller mer än 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle
hanteras
Anläggning där mellan 2 000-5 000 kubikmeter
flytande motorbränslen hanteras
Anläggning där mer än 5 000 kubikmeter flytande
motorbränslen hanters

4
8

U

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle, eller högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

Timavgift

U

Fordonsverkstad större än 500 kvadratmeter

4

Fordonsverkstad mindre eller lika med än 500 kvadratmeter

Timavgift

INFRASTRUKTUR
B e 85/337-1
85/337-2

63.40 Flottiljflygplats eller civil flygplats med
infrastruktur för militär flygverksamhet, om
instrumentbanan på flottilj flygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.

45

U

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottilj flygplatsen eller den civila flygplatsen är
kortare än 1 200 meter

Timavgift

C e 85/337-2

63.50 Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer
än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller
63.40.

8

U

Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.

Timavgift
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U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 100 000 000 fordonskilometer
per år.

Timavgift

LABORATORIER
C

73.10 Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
laboratorier som
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt
i denna bilaga,
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
13 kap. milj öbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är
anmälningspliktiga enligt 38 § denna förordning.

15

U

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter
gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt
i denna bilaga,
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
13 kap. milj öbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är
anmälningspliktiga enligt 38 § denna förordning.

8

U

Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning
med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter
med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter

Timavgift
15

TANKRENGÖRING
B

74.10 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
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 som ”mycket giftig”, ”giftig”, ”starkt
frätande” eller ”frätande”.

20

C

74.20 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som används för förvaring eller för transport
av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10.

12
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
C

85.10

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

Timavgift

C

85.20 Anläggning för sterilisering av
sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som
steriliseringsmedel.

10

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

25

RENING AV AVLOPPSVATTEN
B e 85/337-1
85/337-2
91/271

90.10 Avloppsreningsanläggning med en anslutning
av fler än 2 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
2 000-20 000 personekvivalenter

C e 85/337-2

U

Tillstånd
§ 13

25

90.20 Avloppsreningsanläggning som är
dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.
200-500 personekvivalenter
500-2000 personekvivalenter

10
15

För 25-100 personekvivalenter
För 100-200 personekvivalenter

Timavgift
8

AVFALL
Mellanlagring
B e 06/12

90.30 Anläggning för mellanlagring av annat avfall
än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle utgörs av
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
an-läggning för lagring av avfall under längre tid än
ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det
återvinns eller behandlas.

15

C e 06/12

90.40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall
än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

8
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1. 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 90.30.
U

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något
enskilt tillfälle är högst 10 ton.

4

B e 75/439
91/157
02/96
06/12

90.50 Anläggning för mellanlagring av farligt
avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår
till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta
motordrivna fordon, eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år
innan det återvinns eller behandlas.

15

C e 75/439
91/157
02/96
06/12

90.60 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om
mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
anläggning för lagring av farligt avfall under längre
tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas.

6

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
B e 06/122

90.70 Anläggning för sortering av annat avfall än
farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
sortering av avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
12
20
35

10 000-25 000 ton
25 000-75 000 ton
Mer än 75 000 ton

83
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-21 § 107.

C e 06/12

90.80 Anläggning för sortering av annat avfall än
farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70.

10

U

Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1
000 ton per kalenderår.

4

C e 02/96
06/12

90.90 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.

8

B e 06/12

90.100 Anläggning för att genom mekanisk
bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall,
om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000
ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning av avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

40
50

10 000-50 000 ton
Mer än 50 000 ton
C e 06/12

90.110 Anläggning för att genom mekanisk
bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än
farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller
90.260.
8
20

Högst 5000 ton per år
5000-10 000 ton per år
B e 06/12

C e 00/53
06/12

90.119 Anläggning för återvinning av avfall genom
sådan lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta
motordrivna fordon som inte om-fattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186).
Högst 10 000 ton per år
Mer än 10 000 ton per år

20
30

90.120 Anläggning för återvinning av avfall genom
sådan lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

6
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Användning för anläggningsändamål
B e 99/31
06/12

C e 99/31
06/12

90.130 Användning för anläggningsändamål av
avfall på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa
Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats
Mer än 50 men högst 500 ton totalt upplagda massor
på en och samma sammanhängande plats
Mer än 500 men högst 2 500 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats

6

90.140 Användning för anläggningsändamål av
avfall på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grund-vatten, och där
föroreningsrisken är ringa.

4

8
12
15
20

Biologisk behandling
B e 85/337-2
06/12

90.160 Anläggning för biologisk behandling av
annat avfall än farligt avfall om den tillförda
mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150
eller 90.240.
500-10 000 ton
10 000-50 000 ton
50 000-100 000 ton

C e 85/337-2
06/12

15
35
60

90.170 Anläggning för biologisk behandling av
annat avfall än farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och
träd-gårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår,
eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150
eller 90.160
10-100 ton
100-500 ton
Mer än 50 ton park och trädgårdsavfall
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6
8
4

U

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och
trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.

Timavgift

Förbränning
B e 85/337-1
00/76
06/12

90.190 Anläggning där farligt avfall förbränns, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.180.

30

B e 85/337-1
85/337-2
96/61
00/76
06/12

90.210 Anläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200.

75

B e 85/337-2
00/76
06/12

90.220 Anläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än 50 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energi-återvinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200
eller 90.210.
15
20
30

50-1 000 ton
1000-10 000 ton
10 000-18 000 ton
U

Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.

4

C e 85/337-2
00/76
06/12

90.230 Anläggning där annat avfall än farligt avfall
förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

6
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Animaliska biprodukter m.m.
B e 85/337-2
1/689
96/61
06/12

90.240 Anläggning för att på annat sätt än genom
förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori
2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) 1774/2002 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som
inte är avsedda att användas som livsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320
eller 18.10.
30
60

2 500-10 000 ton
Mer än 10 000 ton
C e 85/337-2
90.250 Anläggning för att på annat sätt än genom
91/6806/12 förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton

12

animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori
2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) 1774/2002 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som
inte är avsedda att användas som livsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320
eller 90.240.
C e 85/337-2
91/689
06/12

90.260 Anläggning för förbehandling av animaliska
biprodukter om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250.

12

Uppläggning
B e 99/31
06/12

90.270 Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten och där föroreningsrisken inte
endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.

12

C e 99/31
06/12

90.280 Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten och
där föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller
täktverksamhet.

Timavgift

Deponering
B e 85/337-2
96/61
99/31
06/12

90.300 Anläggning för deponering av annat avfall
än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.
2 500-10 000 ton

15
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10 000-20 000 ton
20 000-100 000 ton

35
60

U

Anläggning för deponering av annat avfall än inert
eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
högst 2 500 ton per kalenderår

Timavgift

B e 99/31
06/12

90.310 Anläggning för deponering av inert avfall
eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.
Högst 2 500 ton/ kalenderår
2500-10 000 ton/kalenderår
Mer än 10 000 ton/kalenderår

12
15
20

B e 75/442
85/337-2
91/689
96/61
99/31

90.330 Anläggning för deponering av farligt avfall,
om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.

50

B e 85/337-1
91/689
99/31
06/12

90.340 Anläggning för deponering av farligt avfall,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
90.320 eller 90.330.
Högst 1000 ton/kalenderår
1000-2 500 ton/kalenderår

15
35

Annan återvinning eller bortskaffande
B e 85/337-1
85/337-2
91/689
96/59
00/76
06/12

90.360 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
farligt avfall som består av uppgrävda massor.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
90.320–90.340, 90.350 eller 90.370.
Mindre än 500 ton/år
500-10 000 ton/år
10 000-20 000 ton/år

12
20
30

C e 85/337-1
85/337-2
91/689
96/59
00/76
06/12

90.370 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
avfall som består av uppgrävda förorenade massor
från den plats där anläggningen finns, om
anläggningen finns på platsen under högst en
tolvmånadersperiod, och
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 90.300–90.340.

12

C e 91/689
06/12

90.375 Anläggning för avvattning av avfall eller
farligt av-fall som uppkommer vid platsen, eller som

12
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förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden
är högst sextio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod och om mängden av-fall som
behandlas är högst 2 000 ton
B e 91/689
00/76

90.380 Anläggning för behandling av farligt avfall,
om avfallet har uppkommit i den verksamhet där
anläggningen finns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
behandling som leder till materialåtervinning eller om
verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375
Högst 25 000 ton/år
Mer än 25 000 ton/år

20
50

C e 91/689
06/12

90.390 Anläggning för behandling av farligt avfall,
om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där
anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

8

B e 85/337-1
91/689
00/76
06/12

90.400 Anläggning för destruktion eller annan
bearbetning av kasserade produkter som innehåller
fullständigt eller ofullständigt halogenerade
klorfluorkarboner eller halon.
Högst 75 000 behandlade enheter/år
Mer än 75 000 behandlade enheter/år

B e 06/12

90.420 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
annat avfall än farligt avfall enligt något av de
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd
avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–
90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410.
500-1 000 ton/kalenderår
1 000-2 500 ton/kalenderår
2 500-10 000 ton/kalenderår
10 000-20 000 ton/kalenderår
20 000- 100 000 ton/kalenderår

C e 06/12

20
20

90.430 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
annat avfall än farligt avfall enligt något av de
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om verksamheten
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15
20
30
40
50
6

inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110,
90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370, 90.375,
90.410 eller 90.420.
B e 85/337-1
91/689
96/59
00/76
06/12

90.450 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
farligt avfall enligt något av de förfaranden som
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen
(2001:1063),om huvuddelen av det avfall som avses
att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
90.50, 90.60, 90.90, 90.119–90.140, 90.180–90.220,
90.240–90.280, 90.320– 90.400 eller 90.440.
18
30
40

Högst 50 ton/kalenderår
50-1 000 ton/kalenderår
1 000-2 500 ton/kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
MOTORBANOR, SPORTANLÄGGNINGAR
M.M.
B

92.10 Skjutfält för skjutning med grovkalibriga
vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för
sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.

C

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

12

5 000-20 000 skott
20 000-100 000 skott
Mer än 100 000 skott

Timavgift
6
8

U

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

Timavgift

C e 85/337-2

92.30 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana
för motorfordon

8

TEXTILTVÄTTERIER
C

93.10

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
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10

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30,
eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
U

Tvätteri för mer än 1 ton tvättgods per dygn

4

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
B

93.20

Krematorium.

12

ÖVRIGA VERKSAMHETER
Lackering, mm
U

Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer
än 10 ton pulver per kalenderår

10

U

Förbrukning av mer än 10 ton men högst 20 ton färg
eller lack eller mer än 5 ton men högst 10 ton pulver
per kalenderår

6

U

Förbrukning av högst 10 ton färg eller lack eller
högst 5 ton pulver per kalenderår

Timavgift

Hantering av brom- eller fluorkarboner
U

Omtappning av mer än 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år

10

U

Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år

6

U

Omtappning av högst 100 kg fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år

Timavgift

U

Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år

12

U

Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton
ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år

6

U

Omtappning av högst 1 ton o fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år

Timavgift
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