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Avgifter för utbildning- och kulturverksamhet
Förskola, taxor
Förskola 1-5år

2021

Barn nr 1: 3 % av inkomsten

dock högst 1 510 kr/mån

Barn nr 2: 2 % av inkomsten

dock högst 1 007 kr/mån

Barn nr 3: 1 % av inkomsten

dock högst 503 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)

2021

Barn nr 1: 2 % av inkomsten

dock högst 1 007 kr/mån

Barn nr 2: 1 % av inkomsten

dock högst 503 kr/mån

Barn nr 3: 1 % av inkomsten

dock högst 503 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 1 510 kronor för det första
barnet och 503 kronor för varje skolbarn.
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Grundskola, busskort
2021
Exkl moms

Inkl moms

Extra busskort skolskjutselever, åk 6-9

50,00

Gymnasieskolan, avgifter
2021
Exkl moms

Inkl moms

Extra busskort skolskjutselever, åk 6-9

50,00

Interkommunala avgifter
2021
Förskola/månad

13 385

Skolbarnomsorg/månad

5 442

Grundskoleelever/termin

66 004

IM-programmet/termin

87 500

NA-programmet/termin

47 919

SA-programmet/termin

44 690

Fordonsprogrammet –
Fordonstestteknik/termin

77 260

Teknikprogrammet/termin

51 250

Hotell- och turistprogrammet/termin

54 735
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Bibliotek

2021
Exkl. moms Inkl. moms

Skadade eller förekomna medier, Vuxenbok skön +
fack

300,00

Skadade eller förekomna medier, Ljudbok vuxen

300,00

Skadade eller förekomna medier, Barnbok skön +f
ack

200,00

Skadade eller förekomna medier, Ljudbok barn

200,00

Skadade eller förekomna medier, Små tryck, häften,
tidskrifter

50,00

Skadade eller förekomna medier, Språkkurser

500,00

Skadade eller förekomna medier, Mikrofilmade
dagstidningar

500,00

Skadade eller förekomna medier, Faktadvd

300,00

Skadade eller förekomna medier, Fakta CD vuxen

300,00

Skadade eller förekomna medier, Fakta CD barn

200,00

Skadade eller förekomna medier, Övriga medier

Återanskaffnin
gsvärde

Fjärrlåneavgift/beställd bok inom Sverige

20,00

Fjärrlåneavgift/beställd bok från annat land

200,00

Artiklar/kopior Fjärrlån

50,00

Övertidsavgift böcker/dag**

1,00

Övertidsavgift video /dag**

1,00

Anskaffning av förlorat bibliotekskort

20,00

Kassar

*

4,00

Gäller ej barn under 18 år

**
Max 100 kr per återlämningstillfälle gäller enbart vuxna.
Automatisk spärr av låntagare inträder vid skuld av 100 kr.
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Lärcentra
2021
Videokonferens, pris/timme (1-18 personer)

Exkl moms
289

Inkl moms
361

Videokonferens, 1/2 dag Kl 08.00-12.00

577

722

Videokonferens, 1/2 dag Kl 13.00-17.00

577

722

Videokonferens, Hel dag Kl 08.00-17.00

808

1 010

Datasal med datorer/tim

298

372

Konferenslokal/tim

119

Grupprum/tim

119

Datasal med datorer/dag

595

743

Konferenslokal/dag

475

Grupprum/dag
Iordningsställande av lokal, per påbörjad timme
eller enl överenskommelse

475
356

446

Kulturskolan
2021
Exkl moms

Inkl moms

Kursavgifter
En termin, ex musikskola, dans

400

Kortkurser 8 ggr, ex film, foto

200

Kortkurser 4 ggr, ex dans, konst, slöjd

100

Hyra av instrument/termin

50

Dag/kväll kurs

50
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Stugan
2021
Exkl moms

Rumshyra/dygn och person enligt nedan

Inkl moms

125,00

140,00

2021
Exkl moms

Månadsuthyrning rum övriga

Inkl moms

3 639,29

4 076,00

Gäller månadsuthyrning av elevrum med hyra som lägst 4 076 kr/mån till övriga, i mån av utrymme
och endast om ingen inskriven på stödboende bor i fastigheten, för att minska underskottet som
kommunen betalar samt tillgodose vintersäsongens behov.
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Avgifter för vård och omsorgsverksamhet
Avgifter enligt alkohollagen
2021
Årsomsättning

Exkl moms

Stadigvarande serveringstillstånd
nyansökan/ägarbyte till
allmänhet och slutna sällskap,
catering till slutna sällskap samt
provsmakning.

8 615

Förändring av serveringstillstånd

4 307

Tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten
Tillfälligt serveringstillstånd till
slutna sällskap

Inkl moms

4 307
1 050

Tillfällig förändring av öppettider

1 120

Ansökan om gemensam
serveringsyta/tillståndshavare

2 038

Anmälan om förändrad
bolagssammansättning/PBI
Anmälan om kryddning

2 038
357

Anmälan om provsmakning

357

Anmälan om serveringslokal vid
catering till slutna sällskap
Avlägga prov i
alkoholkunskap/tre provtillfällen
Påminnelseavgift vid utebliven
restaurangrapport

357
1 576
736

Fast tillsynsavgift / år

1 050

Tillsynsavgift folköl / år
0-50 000
Tillsynsavgift baserad på
årsomsättning av alkoholdrycker

50 001- 100 000
100 001- 250 000
250 001- 500 000
500 001 -750 000
750 001 – 1000 000
1000 001 -1500 000

1 050
1 260
2 101
3 152
4 202
5 779
7 354
8 930
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1500 001- 2000 000
2000 001- 3000 000
3000 001- 4000 000
4000 001- 5000 000
5000 001 -6000 000
6000 001-

10 506
12 607
14 708
16 810
18 910
21 012

LSS -boende
2021

Försäljning av LSSboendeplaster, ej
kommuninvånare
LSS-boende hyra lägenhet per
m2

Exkl moms
Socialchef ansvarar
för att upprätta avtal
och fastställa avgift
som bygger på
självkostnad och full
kostnadstäckning

Inkl moms

1 614,00

Egenavgifter färdtjänst
Egenavgifter för färdtjänst mellan 0 till 15 mil beslutas årligen av Regional kollektivtrafikmyndighet
(RKM). Egenavgifter för resor över 15 mil uppgår till RKM:s taxa för resa på 15 mil.
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Omvårdnad och boende
2021
Exkl
moms

Inkl moms

Omvårdnadsavgift nivå 1, 0 tim – 5 tim 59 min
Omvårdnadsavgift nivå 2, 6 tim – 15 tim 59 min
Omvårdnadsavgift nivå 3, 16 tim – 24 tim 59 min
Omvårdnadsavgift nivå 4, 24 tim Korttidsboende avlastning/dygn
Avser kost+ omvårdnad+ hyra (137+70+111).

740,00
1 470,00
1 899,00
Högsta avgift enligt
statliga direktiv

320,00

Korttidsboende avlastning,/dygn
Avser kost + omvårdnad + hyra 1/2 dygn.
(68+40+113) endast vid endagstillfälle samt max
12 timmar där endast lunch eller middag ingår.
Ingen övernattning vid halvdygnsavgift.

221,00

Trygghetslarm, kostnad per månad
Extra larm-knapp inom hushåll där insatsen är
beviljad för annan omsorgstagare, kostnad per
månad.
Ej återlämnad larm-knapp inom en månad efter
avslutad insats, engångsavgift.
Ej återlämnad larmutrustning inom en månad efter
avslutad insats, engångsavgift.
Hyra särskilt boende, Vaukagården 1 rum m.
pentry
Hyra särskilt boende, Vaukagården 1, 1/2 rum m.
pentry
Tallbacken hyra lägenhet per m2/år
Tallbacken 46 m2, beräknad efter fastställd hyra
per/m2
Tallbacken 48 m2, beräknad efter fastställd hyra
per/m2
Tallbacken 52 m2, beräknad efter fastställd hyra
per/m2
Tallbacken 64 m2, beräknad efter fastställd hyra
per/m2

279,00

52,00
1 047,00
2 094,00
4 972,00
5 634,00
1 119,00
4 289,00
4 474,00
4 849,00
5 968,00
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Lokaler
2021
Exkl moms

Inkl moms

Samlingssal eller grupprum
Vaukagården 0-4 timmar
Samlingssal eller grupprum
Vaukagården 4- 8 timmar

123
236

Hälso- och sjukvårdsenheten
2021
Hembesök av distrikts-/sjuksköterska,
sjukgymnast, arbetsterapeut, medicinsk
fotvård

Exkl moms

Inkl moms
205 kr/gång.
Max 4
gånger/månad

Sjukvårdande behandling (hemsjukvård)
Uteblivet tidsbeställt hembesök för
sjukvårdande behandling

275 kr/mån
205 kr

Hjälpmedel
2021
Exkl moms
Hygienhjälpmedel utan hjul.
Egenavgift vid förskrivningstillfället,
kronor per styck
Rollator. Egenavgift per styck.
TENS-apparat. Kortvarigt behov
under högst 3 månader.
TENS-apparat. Långvarigt behov
längre än 3 månader. Egenavgift
per styck.
Förbrukningsartiklar vid
urininkontinens.
Egenavgift per tolvmånadersperiod
Förbrukningsartiklar vid
urininkontinens, ungdomar 18 och
19 år.
Egenavgift per
tolvmånadersperiod

Inkl moms

305 kr
305 kr
Följer regionens
taxor, belopp
specificeras efter
beslut i Region
Följer regionens
taxor, belopp
specificeras efter
beslut i Region
200 kr/år
Följer regionens
taxor, belopp
specificeras efter
beslut i Region
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Avgifter för avdelningen för administration och stöd
Taxor för utskrifter och kopiering
Enligt 2 kap 13 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) har den som önskar ta del av allmän
handling rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen
får lämnas ut. Arjeplogs kommun tar ut avgift med stöd av bestämmelserna i
Avgiftsförordningen (1992:191) 15 – 24 §§ när kommunen efter särskild begäran lämnar ut
kopia eller utskrift av handlingar. Avgiftsuttaget sker enligt nedan taxa.

Avgifter för kopiering/utskrift A4/A3-sidor
2021
Exkl moms
Svartvit, 1-9 sidor
Svartvit, 10 sidor

Inkl moms
Ingen avgift
50,00
2,00

Svartvit, därpå följande sidor per styck

Ingen avgift

Färg, 1-9 sidor

60,00

Färg, 10 sidor

3,00

Färg, därpå följande sidor per styck

Avgifter för kopiering/utskrift i andra
format än A4 och A3 m.m.
2021
Exkl moms

Inkl moms

Text och linje svartvit, pris per styck
A2
A1

50,00
70,00

A0

100,00

Yttäckande svartvit, pris per styck
A2
A1

150,00
250,00

A0

450,00

Text och linje färg, pris per styck
A2
A1

200,00
350,00

A0

650,00

Avgiften gäller per sida och inte per papper; ett papper med dubbelsidig text motsvarar två
sidor.
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Inskannade handlingar
För handlingar som först måste skannas in för att sedan skickas med e-post tas en avgift ut
motsvarande den för papperskopior. Det innebär att de första nio sidorna är gratis, den tionde
sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Detta gäller oavsett om
handlingen skannas in i samband med begäran om utlämnande eller har skannats in vid ett
tidigare tillfälle.
Ersättning för porto
När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för kostnaden för att sända den
begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Avskrift av allmän handling
Avgiften för avskrift av allmän handling är 125 kronor per påbörjade 15 minuter (fjärdedels
arbetstimme).
Omfattande arbetsinsats/eftersökning
Arjeplogs kommun tar betalt för att lämna ut handlingar om det tar mer än en halvtimme att
söka fram och lämna ut de aktuella handlingarna. Den del av arbetet som består av
sekretessgranskning, maskning och skanning tar vi inte betalt för. Avgiften tas ut med 125 kr
per påbörjade 15 minuter efter den första halvtimmen.

Andra media
Avgiften för digitalisering av analogt material eller omarbetning av redan digitalt material är
125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Krävs insats från extern part så tillkommer
kostnaden för detta. Önskas leverans på digitalt lagringsmedia så tillkommer kostnaden för
lagringsmedia enligt nedan.
Media
CD-skiva
USB-minne

Kronor/styck
20
70

Kommunen tar inte ut någon avgift för digital kopia av redan digital fil som inte behöver
omarbetas om kopia skickas per e-post. Önskas leverans på digitalt lagringsmedia så tillkommer
kostnaden för lagringsmedia samt 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Avgiften för digital kopia av kommunarkivets digitaliserade foton, kartor eller ritningar är 25
kronor styck, dock minst 50 kronor. Önskas leverans på digitalt lagringsmedia så tillkommer
kostnaden för lagringsmedia.
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Lotteritillstånd

2021
Exkl moms

Inkl moms

Lotteritillstånd
Kontrollantarvode för lotteritillstånd (3% av
lotteriets omslutning, dock högst 5 233 kr)

418,00
5 233,00
2021

Förseningsavgifter ekonomikontor

Exkl moms

Inkl moms

Inkassoavgift för fakturor

180,00

Upprättande av amorteringsplan

170,00

Taxa då kommunen upplåter lokaler
2021
Exkl
moms
Övriga kommunala lokaler, ej Medborgarhus
*Lokalhyra per dag – 8 timmar
* Lokala företag (erhåller 20% rabatt)

Inkl moms

1 702,00

IT
Exkl
moms
Extern support PC koncernföretag/år och dator
Serverfunktion för koncernföretag/månad och
server
Extern IT-support- pris per timme

2021
Inkl moms

8 366

10 458

2 343

2 929

632

791
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Bredband
Bredbandstaxor

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Brons

Brons

Silver

Silver

Guld

Guld

Månadsavgift

Inkl moms Exkl
moms

Privatperson

300

Företag

500

Inkl moms Exkl moms

Inkl moms Exkl
moms

750

1250

Anslutningstaxor

Inkl moms Exkl
moms

Bandbredd

Hastighet

Aktiv ansl privatperson*

4000

Brons

< 10 Mb/s

Inaktiv ansl privatperson*

2000

Silver

< 30 Mb/s

Guld

< 50 Mb/s

Företag**

3000

*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.
Prislista gäller enbart för befintlig (bidragsfinansierad) fiber.
Vid nybyggnation, pga platsbrist, debiteras självkostnadspris med avskrivningstid på 20 år.
pris* totalt antal par /par till kund
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+Tjänster

Avtalstid
3 år

2 år

1 år

Exkl moms Exkl moms Exkl moms

Anslutningsavgift

6 000

6 000

6000 engångskostnad

850

930

1020 månadskostnad

1 620

1 780

1940 månadskostnad

10 000

11 000

12000 månadskostnad

Intern förbindelse transparant -10 ***

950

1 030

1120 månadskostnad

Intern förbindelse transparant -100 ***

1 720

1 880

2040 månadskostnad

10 000

11 000

12000 månadskostnad

100

110

120 månadskostnad

VLAN10 + Q-in-Q10 ***
VLAN100 + Q-in-Q100 ***
VLAN GIGA+Q-in-Q GIGA ***

Intern förbindelse transparant -GIGA
***
Extra intern förbindelse
Förutsättningar

Förutsätter rimlig närhet till befintlig kopplingspunkt i stadsnätet, i annat fall lämnas offert.
1) Kund ansvarar för fri väg till leveranspunkt och fullt ut för egna installationer efter leveranspunkt.
Kund tillhandahåller ett jordat eluttag, 230 V, vid leveranspunkt för anslutning av A-nets aktiva ändutrustning
samt strömföring.
2) Kund ansvarar för att anordna egen anslutning från A-nets leveranspunkt.
*** Avser det första uppkopplade paret, dvs punkt till punkt anslutning.
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Medborgarhus, lokalvård och sporthall
2021
Exkl moms

Inkl moms

Medborgarhuset
Hela huset, per gång max 24 tim

1 326

En sektion, per gång max 24 tim

691

Två sektioner, per gång max 24 tim
Spegelsal + mittdel för dans, spinning mm, per
gång max 24 tim

1 106
140

Cafeterian, per gång max 24 tim

700

Musikanläggning Ny, per gång max 24 tim

356

445

Dygnshyra av gamla bord/st

24

30

Dygnshyra av rörstolar/stol
Ljus och ljudhandräckning vid icke kommunal
förhyrning/tim må-fr
Ljus och ljudhandräckning vid icke kommunal
förhyrning/tim lö-sö
Medborgarhuset, uthyrning för tillfällig
försäljningsverksamhet

7,2

9

288,8

361

680

850

Hela huset, per gång max 24 tim

4 330

En sektion, per gång max 24 tim

1 445

LOKALVÅRD - extra service
Lokalvård vid icke kommunal förhyrning månd-fred
per timme
Lokalvård vid icke kommunal förhyrning lörd-sönd
per timme

264

330

560

700

SPORT- OCH SIMHALL ARJEPLOG
SIMHALL

47.00

Vuxna, per gång

16.00

Barn, per gång

31.00

Pensionärer, per gång

428.00

Rabatthäfte vuxna

268.00

Rabatthäfte pensionärer

143.00

Rabatthäfte barn
Beställningsbad, timme
Solarium inkl. bastu per gång 2 poletter
Solarium inkl bastu, 10-kort
Solarium inkl bastu, per gång 1 poletter
Årskort simhall familj
Årskort simhall
Avgift för ej återlämnad nyckel

Terminskort simhall familj
Badlakan

506.00
57.60

72.00

520.80

651.00

36.00

45.00
1 500,00

999,00
1 500,00

1 875,00
750,00
16.00
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SPORTHALL
Hel hall, per timme

211,00

Halv hall, per timme

107.00
55.00

En badminton bana, per timme
MOTIONSHALL
Föreningar/företag per gång
Vuxna, per gång
Terminskort studerande
Klippkort/10-kort gästarbetare
Månadskort fr.o.m 2021-04-01
Terminskort vuxna
Årskort
Straffavgift per gång vid nyttjande av
motionshallen utan att avgift är erlagd.

506.00
47.00
510.00
428.00
363,00
1 370.00
2 765.00
244.00

Rabatt till ideella föreningar och pensionärsföreningar på 35 % vid gruppbokningar av Sporthall,
Medborgarhus och simhall. Föreningsstadgar och årsredovisning, inlämnas av ideell förening.
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Kostservice
2021
Exkl
moms

Matabonnemang hel månad, särskilt boende.
Portionspris enligt individuell prövning LSS eller SOL,
servering i restaurang eller särskilt boende.
Portionspris enligt individuell prövning LSS eller SOL,
portion utan tillbehör som hämtas eller levereras till eget
boende. Avser portionspris inom fastställda abonnemang.
Övriga gäster, anhöriga, pris per portion
Övriga festliga måltider vid speciella tillfällen, pris per
portion typ påsk ,jul, osv , Kostchef bestämma när,

Inkl moms

3 700
66,00
58,00
81,88
145,57

92,00
163,00

Skollunch praktikelever från annan kommun, pris per port.

58,92

66,00

Matlådor pris per portion utan tillbehör. Avhämtning.
Måste beslutas/godkännas av biståndshandläggare.

66,00

74,00

Kaffe, eller The

13,55

15,00

7,23

8,00

Bulle /godbit / tårtbit och liknande

13,55

15,00

Smörgås och liknande

22,58

25,00

Festis och liknande

10,84

12,00

Dryck 33 cl

13,55

15,00

Frukt

Vårterminen 2021 Måltidsavtal Elever.
Faktureras efter faktiska skoldagar per månad, avdrag sker endast för
godkända praktikperioder.

Frukost 93 skoldagar á 28 kronor

2 604

Middag 93 skoldagar á 60 kronor

5 580

Kvällsmål 93 skoldagar á 28 kronor

2 604

Höstterminen 2021 Måltidsavtal Elever.
Faktureras efter faktiska skoldagar per månad, avdrag sker endast för
godkända praktikperioder.

Frukost 85 skoldagar á 28 kronor

2 380

Middag 85 skoldagar á 60 kronor

5 100

Kvällsmål 85 skoldagar á 28 kronor

2 380
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Markupplåtelser
2021
Exkl
moms
Vedgårdar / år momsfritt

1 445,00

Servitut kommunal mark sjövärme

400,00

Torgplats / Torghandel kostnad per dygn, max 3 dygn

275,00

Iordningställd industrimark VA och el vid väg, kostnad per m²

200,00

Inkl
moms

500,00

Ej iordningställd industrimark, råmark med VA framdraget exkl.
skogsvärde, kostnad per m²*
36,00
Ej iordningställd industrimark, råmark vid etablering exl
skogsvärde SEK/m²

18

I DP betecknad framtida biltestverksamhet, råmark exkl.
skogsvärde, kostnad per m²

18

Iordningställd mark för villa med VA och el framdraget, kostnad
per m²
85
Villatomter Lugnet 1:4. Kostnad per fastighet

330 000

*Bygger på verkligt utfall
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Markexploatering samt arrende
2021

Årlig ersättning för ledningsägare kronor per längdmeter
Minimibelopp 1000 kronor
Minimiavgift per år samtliga arrenden

Exkl
moms

Inkl moms

4

5

525

Lägenhetsarrende/ anläggningsarrende
kronor / m2 / år Detaljplanelagt område Yta 0- 5000 m²
Lägenhetsarrende/ anläggningsarrende
kronor / m2 / år Detaljplanelagt område Yta 5001-10000
m²
Lägenhetsarrende/ anläggningsarrende
kronor / m2 / år Detaljplanelagt område Yta 10001m² Lägenhetsarrende/ anläggningsarrende
kronor / m2 / år Utanför detaljplanelagt område Yta 05000 m²
Lägenhetsarrende/ anläggningsarrende
kronor / m2 / år Utanför detaljplanelagt område Yta 500110000 m²
Lägenhetsarrende/ anläggningsarrende
kronor / m2 / år Utanför detaljplanelagt område Yta
10001 m² – eller större

2,5
1
0,25
1
0,5
0,25
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Återvinning
2021
Kärlstorlek
Inkl
Exkl moms
moms

Latrintunnor*, per tillfälle

200

250

Återvinningsbart material

0

0

Ej återvinningsbart material kostnad per ton

3 905,6

4 882

Deponirest kostnad/ton

3 905,6

4 882

Brännbara grovsopor <0,8 m kostnad/ton

3 460,8

4 326

Brännbara grovsopor >0,8 m kostnad/ton

4 100,8

5 126

Behandlat trä kostnad/ton

880

1 100

Behandlat trä kostnad/m3

660

825

Obehandlat trä kostnad/ton

280

350

Obehandlat trä kostnad/m3

208

260

Inert material kostnad/ton

360

450

Metall kostnad/ton

360

450

Spillolja kostnad/liter

2,8

3,5

Hydraulslang kostnad/kg

8

10

Oljeavfall, fast kostnad/kg

12

15

Glykol kostnad/kg

6,4

8

Färg- och limavfall, Fast. Lösnm.bas
kostnad/kg

2,4

3

Små kemikalier/Areosoler kostnad/kg

12

15

2 500

3 125

Impregnerat träavfall (farligt avfall)
kostnad/ton
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Återvinning
2021
Kärlstorlek Exkl moms

Sophämtningsavgift kompost

Sophämtningsavgift ej kompost

Sophämtningsavgift extra tömning**

80 l
190 l
370 l
660 l
80 l
190 l
370 l
660 l
80 l
190 l
370 l
660 l

810
1 867
3 140
5 211
1 079
2 489
4 186
6 892
48
120
221
394
4 129
66
255
880
440
880

80L

405

506

190L

937

1167

80L

540

674

190L

1 245

1 556

Sophämtningsavgift tömning 8 m3 container
Sophämtningsavgift tömning säck
Byte/ inhämtning/ utkörning av kärl
Renhållningsgrundavgift hushåll
Renhållningsgrundavgift fritidshus/föreningslokal

Renhållningsgrundavgift företag
Sophämtningsavgift, fritidshus (max 13
tömningar per år, tömningar utöver dessa
räknas som extratömning).
Taxa för perioden 2021-01-01 – 2021-06-30.
Sophämtningsavgift, fritidshus (max 13
tömningar per år, tömningar utöver dessa
räknas som extratömning).
Taxa för perioden 2021-01-01 – 2021-06-30.
Sophämtningsavgift, fritidshus (max 13
tömningar per år, tömningar utöver dessa
räknas som extratömning).
Ny taxa fr.o.m 2021-07-01.
Sophämtningsavgift, fritidshus (max 13
tömningar per år, tömningar utöver dessa
räknas som extratömning).
Ny taxa fr.o.m 2021-07-01.

Inkl
moms

1 012
2 334
3 925
6 514
1 349
3 111
5 233
8 615
60
150
276
493
5 161
82
319
1100
550
1100

*Endast latrinbehållare köpta hos Arjeplogs kommun godkänns. Dessa finns att köpa på
Återvinningsgården. Latrinbehållaren placeras intill sopkärl på hämtningsdagen.
** Extra tömning gäller vid ordinarie tömningstillfälle
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Fjärrvärme
2021
Exkl
moms

Fjärrvärmetaxa öre/kwh
Sommartaxa Kraja, jun-aug*

Inkl moms

73

91,25

36,5
Anslutningsavgift villa med ledning i
44 500
l
ll
f
h
*med minidebitering av månadsförbrukning 2016

45,6
55 625
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Tömning slambrunnar och övriga avgifter
Storlek

0-2,9 m3

2021
Inkl
Exkl moms
moms

2 000

2 500

3 -6 m3

2 720

3 400

6 > m3

2 520

3 150

Slangdragningstillägg >10 m

880

1 100

Tillägg tunga lock > 60 cm
Tillägg om framkomlig väg saknas och tömning
k ejfsynligt utmärkt brunn (ägare +
Tillägg

600

750

600

750

fExtratömning
h b
k
) / timme
kronor

600

750

1 880

2 350

Extratömning akut kronor /timme

2 520

3 150

Tömning av enskilda brunnar

Grävtillstånd och återställning
Kostnad för handläggning av grävtillstånd: 950 kr
Avgift för återställning av schakt i allmän mark och gator.
Avgiften beräknas utgående från självkostnad för återställningsarbetet multiplicerat med:
År 1

5 ggr självkostnad (beläggningsåret)

År 2

4 ggr självkostnad

År 3

2 ggr självkostnad

År 4 -

1 ggr självkostnad
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Övriga avgifter tekniska kontoret

kostnad per kWh motorvärmare, momsfritt
Parkeringsplats utan el momsfritt

100

Hyra motorvärmare per dag momsfritt

21

Parkeringsplats med elström/mån momsfritt *
Garageplats per år, momsfritt

181
4 560

Bagarstugan per dag, momsfritt

172

Adm. Kostnad servitutsavtal sjövärme på kom.
Mark
Elbilsladdning, fast månadsavgift**
Avgift för ej återlämnad RFID-nyckel eller
passerkort
Avgift för ej återlämnad nyckel.

2021
Exkl
moms Inkl moms
2,6

386,4

483

628
100,00
1 500,00

* Hyreskostnad för parkeringsplatser utan separat mätning av förbrukning
** Tilläggstaxa utöver parkeringsplats- och garageavgift

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.
Avgiften är 350 kr vid parkering på avsedd parkeringsplats om du inte har betalt avgift.
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Taxebilaga 1
Anläggningsavgifter (inkl. moms)
Taxebilaga 1 till den av kommunfullmäktige antagna
taxan för Arjeplog kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning i Arjeplog. Beloppen i denna
taxebilaga gäller från och med 2020-01-01.
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift
2021

A. En avgift avseende framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D

Exkl moms

Inkl moms

30 800

38 500

31 800

39 750

12,80

16,00

D. En avgift per byggnadsenhet

14 800

14 800

E. En grundavgift för bortledande av Df. Om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt Df upprättas*

10 800

13 500

B. En avgift avseende upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkt för V, S och D
C. En avgift per m² tomtyta

Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut
reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta
fall inte lagts respektive upprättats.
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift
2021

A. En avgift avseende framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df
B. En avgift avseende upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df
C. En avgift per m² tomtyta
D. En avgift per byggnadsenhet
E. En grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats*

Exkl moms

30 800
31 800
12,8

Inkl moms

38 500
39 750
16,00

11 840

14 800

10 800

13 500

* Avgift enligt 6.1 e) tas ej ut om avgift uttages för 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 e) tas ut
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta
fall inte lagts respektive upprättats.
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Taxebilaga 2
Brukningsavgifter (inkl. moms)
Taxebilaga 2 till den av kommunfullmäktige antagna taxan för Arjeplog kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning i Arjeplog. 14.1(Taxa för Arjeplogs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning). För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. Beloppen i denna taxebilaga
gäller från och med 2020-01-01
2021

Byggnads- Exkl
enhet
moms

A. En fast avgift per år
B. En årlig avgift per byggnadsenhet för
levererat vatten för bostadsfastighet,
fritidsfastighet, med jämställd
fastighet och annan fastighet

C. En avgift per år och byggnadsenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet

Inkl moms

2 412

3 015

1-3

2 291

2 864

4-15

2 188

2 735

16-30

2 085

2 606

>30

2 005

2 506

1 300

1 625

14.3 (Taxa för Arjeplogs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ) Fastighetsägaren är
betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för
bebyggd fastighet vattenförbrukningen skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) med
25,80 kr/m³ (inkl moms) levererat vatten
Särskilda avgifter (§ 18)
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
2021
Exkl
moms

Inkl moms

A. Förgäves besök

690

863

B. Avstängning av vattentillförseln

690

863

C. Påsläpp av vattentillförseln

690

863

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg
om 100 % av ovan angivna belopp.
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Avgifter för miljö-, bygg-, och räddningsnämnd
Bygglovstaxa
Bygglovstaxa 2021 är oförändrad. Faktor N 1,15. Handläggningsfaktorn för
strandskyddsdispens ligger kvar på 120.
Exempel på några avgifter enligt 2021 års taxa:
Strandskyddsdispens

6 569 kr

Liten komplementbyggnad (förråd).

3 571 kr

Fritidshus 40-80 m2

11 016 kr

Större fritidshus -129 m2

17 366 kr

Hotell 1 000 m2

74 295 kr

Avgifterna ovan är beräknad efter de vanligaste faktorerna och avgiften kan därför i vissa
ärenden avvika från ovanstående.
Avgiften som ska tas ut för beslut inom Plan- och bygglagstiftningen som föregås
av tidigare prövning och fattat beslut om liknande tilltänkt åtgärd där
giltighetstiden löpt ut, ska reduceras till hälften av den fastställda avgiften i det
föregående beslutet.
För att avgiften ska reduceras ska den tilltänkta åtgärden övervägande
överensstämma med tidigare tilltänkt åtgärd.
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Taxa för uppdragsverksamhet
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

2 § Avgifter tas ut för
1. Föreläsararvode vid kurser, utbildningar och dylikt

1 186 kr/tim

2. Utredningar, mätningar och bedömningar

1 186 kr/tim

3. Vattenprovtagning på uppdrag

1 186 kr/tim

(analyskostnad samt kostnad för frakt och transport tillkommer)

På angivna avgifter tillkommer vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt

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.

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 i Arjeplogs kommun
Följande taxa gäller för tjänster och uthyrning av räddningstjänstens personal och material.

Vid beräkning av tid räknas påbörjad timme som hel timme.
Minsta debiteringstid är en timme. Tidräkning 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.
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Personal
Exkl moms

Personalkostnader externa tjänster
vardagar 07.00 - 17.00
Personalkostnader externa tjänster övrig
tid
Personalkostnader inom egen koncern
vardagar 07.00 - 17.00
Personalkostnader inom egen koncern
övrig tid
Uppsättning flagglina/kapning
grenar/katter i träd

630 kr /tim
710 kr /tim
455 kr/tim
530 kr/tim
Timtaxa

Fordon och övrigt material
Exkl moms

Brandbil inkl. personal exkl.
transportkostnader (vardagar)
Hävare ink. l personal exkl. transport
kostnader (vardagar)
Båt inkl. motor/snöskoter/fyrhjuling
Transportkostnad tunga fordon
Transportkostnad lätta fordon
Transportkostnad släpfordon
Vattentransporter inkl. personal, pump och
slang (högst 50m) exkl.
transportkostnader. Ej dricksvatten.

970 kr/tim
1 060 kr/tim
470 kr /tim
23 kr /km
15 kr/km
10 kr /km
850 kr/tim

Vattentransporter inkl. personal, pump och
slang (högst 50m) exkl.
transportkostnader. Ej dricksvatten. Inom
koncernen dagtid
Vattendammsugare, el-verk, rökfläkt,
självrensande kar.
minsta debiteringstid 4 tim

430 kr/tim

255 kr/tim

Pumpar
Exkl moms

Klass 1 eller lägre
Klass 2
Klass 3
Dränkbar pump

180 kr/tim
220 kr/tim
230 kr/tim
295 kr/tim

Pumpar återlämnas fulltankade.
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Slang
Exkl moms

Utryckningsslang
Del av vecka räknas som hel vecka
Slangservice
Tvättning, provtryckning och torkning
Slangservice, omkoppling av hylsa
Slangservice packning till koppling inkl.
montering
Slangservice Nykoppling (76, 63, 51 och
38 mm)
Försäljning av kasserad slang
Beg. koppling, slang
Slangtillbehör
Brandposthuvud, grenrör, strålrör
Del av vecka räknas som hel vecka

255 kr/längd och vecka
190 kr/st
190 kr/st
130 kr/st
Dagspris
115 kr/m
240 kr/st
450 kr /st och vecka

Handbrandsläckare
Exkl moms

Hyra av handbrandsläckare

235 kr/dygn

Brandlarm

Mottagning av automatiska brandlarm enl. SOS-Alarm Onödiga larm orsakade av slarv,
misskötsel eller uppsåt debiteras enligt punkt 2:1, 2:3, 2:4 och 3, dock lägst 7 160 kr/gång.
Övnings-, och kursverksamhet
Exkl moms

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

765 kr/dag
685 kr/ tim
Dagspris
570 kr/dygn
570 kr/dygn
Dagspris

Årlig besiktning / översyn brandsläckare/
brandposter
Exkl moms

1-9 enheter
10- 19 enheter
20-34 enheter
35- uppåt
Framkörning: Se transport kostnad

143 kr/st
112 kr/st
102 kr/st
92 kr/st
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Avgift för tillsynsbesök inom lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga
och explosiva varor
Inledande bestämmelser
Tillsyn regleras i 5 kap.1§LSO respektive 21§LBE där det framgår att varje kommun lokalt ska
kontrollera att bestämmelserna efterlevs inom kommunens område.
Enligt 5kap 4§LSO respektive 21§LBE får en kommun föreskriva att en avgift skall betalas för
tillsynsbesök. Taxan består av en grundavgift och en rörlig avgift. Underlag för beräkning av
tidsomfattning framgår i tabellen ”Taxeberäkning gällande tillsynsverksamhet LSO/LBE på
objekt som omfattas av skriftlig redogörelse.”
Grundavgift
Grundavgiften innefattar bokning av besöket, förberedelser, körtid och dokumentationen.
Rörlig timavgift
Tid för besöket ute på platsen debiteras med hel förstatimme, därefter med påbörjad halvtimme.
Uppföljningskostnad
I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. åtgärdskvitto ingår detta i grundavgiften efter
första besöket. I de fall återbesök behöver ske på plats debiteras timkostnad för tiden på plats
likt ovan samt ½ grundavgift. Detta förväntas då täcka bokning, förberedelse, restid och
upprättande av tjänsteanteckning/föreläggande.
Specialfall
Om en ägare eller nyttjanderättshavare har en eller flera verksamheter där den totala tillsynen
tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften.
Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften
vid ett uppdrag, besluta om en sådan.
Överklagande av avgift
Bestämmelser finns i förvaltningslag och speciallagstiftning. Kommunens beslut om
avgiftsuttag kan överklagas till länsstyrelse, därefter eventuellt förvaltningsdomstol
överklagande skall ske skriftligen inom tre veckor från mottagande av beslutet. Överklagandet
ställs till länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till räddningsnämnden som skickar
överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans. Om
räddningstjänsten finner att överklagandet är befogat behöver det inte vidarebefordras för ny
prövning.
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Tabell. Taxeberäkning gällande tillsynsverksamhet LSO/LBE på objekt som omfattas
av skriftlig redogörelse.
Grundavgift
Separat tillsyn
Samordnad tillsyn
tid

tid

(tim)

(tim)

Bokning av besök

0,25

0,25

Förberedelser

0,75

1

Separat tillsyn

Samordnad tillsyn

0,5

0,5

Tur och retur

1

1,5

Upprättande av
tjänsteanteckning/
föreläggande.

2,5

3,25

Restid

Dokumentation

Summa

Bokning och
avisering

Granska ritningar,
brandskyddsdokumentation,
tidigare tillsynsunderlag, skriftlig
redogörelse m.m.

Timtaxa för tillsynsförrättare är 1 020 kr.
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Exempelvis debiteras en tillsyn enlig LSO i det fall besöket tar 1 tim:
2,5*1 020 kr + 1*1 020kr = 3 607 kr
•

Vid tillsyn på objekt som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse dras 1 timme
bort från grundavgiften, i övrigt gäller samma avgifter.

•

Där tillsynsbesök enligt LSO och LBE utförs oplanerat/oannonserat under ordinarie
arbetstid uttas faktisk timavgift för varje påbörjad timme. Gäller all tid som berör
ärendet.

•

Där tillsynsbesök enligt LSO och LBE utförs oplanerat/oannonserat under icke
ordinarie arbetstid uttas faktisk timavgift för varje påbörjad timme. Utöver timavgiften
uttas ett påslag på 50 % för att kompensera för obekväm arbetstid. Påslaget gäller endast
för den tid av ärendet som utförts utöver ordinarie arbetstid.

•

Den grundläggande timkostnaden i denna taxa regleras årligen med Statistiska
centralbyråns, SCB, arbetskostnadsindex. Basmånad vid indexuppräkning är oktober
året innan, justering sker per den första januari. Taxans första justering sker för
verksamhetsåret 2019. 2018 utgör basåret för taxans införande.
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Livsmedel - Prövning och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Arjeplogs kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt
EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804) och de
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter samt lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805),
som meddelats med stöd av denna lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel även
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas
ur kran till konsument, och
2. snus och tuggtobak.
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 offentlig kontroll
5. uppföljande kontroll som inte var planerad.
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 livsmedels- och
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EGbestämmelser 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 2017.
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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) 1 243 kr 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, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
Avgift för prövning
7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning som anges i EG-förordningen
853/2004 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 prövning 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.
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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 i samband med registreringen.
Årlig kontrollavgift
11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast 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 7 § 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.
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 år som
verksamheten visat nämnden att verksamheten 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.
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Avgift för kontroll som inte var planerad
16 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och
som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och
analys av prover. Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som
leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.
Nedsättning av avgift
17 § Om det finns särskilda skäl får miljö-, bygg- och räddningsnämnden i enskilda ärenden
besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande
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
faktura.
Verkställighet och överklagan
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.
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Folköl - Prövning och tillsyn av försäljning av folköl inom detaljhandeln
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Arjeplog kommuns miljö-, bygg- och räddningsnämnds
kostnader för prövning, tillsyn och kontroll gällande försäljning av folköl enligt
Alkohollagen (2010:1622). Enligt 8 kap. 10 § framgår att kommunen får ta ut avgift
enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver
anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.

2 § Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa fastställda avgifterna med en procentsats som motsvarar Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida. Utgång för
indexuppräkningen är år 2020.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Om
det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift enligt
denna taxa höjas, sättas ned eller efterskänkas.

4 § Avgiften ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva försäljningen som
föranleder avgiften.

Fasta avgifter för tillsyn och prövning
5 § Fasta avgifter tas ut för handläggning och tillsyn av detaljhandel med folköl enligt 5 kap.
Alkohollagen (2010:1622). Avgiftens storlek framgår av tabellen ”Avgifter för tillsyn av
detaljhandel med försäljning av folköl”.
6 § Årsavgiften gäller kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från och
med det år verksamheten anmäls, eller, om verksamheten bedrivits utan anmälan, från
och med det år som miljö-, bygg- och räddningsnämnden fick kännedom om
verksamheten.

7 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten har upphört.
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Timavgift och extra kontroll
8 § Utöver den fasta avgiften kan avgift tas ut för extra kontroll i form av timavgift. Timavgift
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö-, bygg- och
räddningsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, restid, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. För inspektioner och andra kontroller som
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9 § Kontrollåtgärder som utförs med anledning av befogade klagomål eller som uppföljning
av konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade förelägganden eller förbud,
ingår inte i årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut enligt 8 §.

10 § Timavgift tas inte ut för kontroller som sker med anledning av klagomål som
visar sig vara obefogat, om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens
krav på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.

Överklagan
11 § Nämndens avgiftsbeslut enligt alkohollagen eller anslutande föreskrifter kan överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.
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Tabell. Avgifter för tillsyn av detaljhandel med försäljning av folköl.
Anmälan om försäljning av folköl

Avgift

Anmälan, h x timavgift

1h

Tillsyn av detaljhandel med försäljning av folköl
Tillsyn, h x timavgift

Årlig avgift
2h

Timavgifter
Timavgift för fasta avgifter

1 156 kr

Timavgift för extra kontroll enligt 8-9 §§

1 156 kr
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Tobak - Prövning och tillsyn av försäljning av tobak och liknande produkter
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö-, bygg- och räddningsnämndens kostnader för tillsyn
enligt 8 kap 2 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

2 § Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för varje kalenderår (avgifts-år) besluta att höja
de i denna taxa fastställda avgifterna med en procentsats som motsvarar Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Om
det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift enligt
denna taxa höjas, sättas ned eller efterskänkas.

4 § Avgiften ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten som
föranleder avgiften.

Fasta avgifter för tillsyn och prövning
5 § Fasta avgifter tas ut för handläggning och tillsyn av detaljhandel med tobak och liknande
produkter. Avgiftens storlek framgår av tabellen ”Avgifter för tillsyn av detaljhandel med
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”.

6 § Årsavgiften gäller kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från och
med det år verksamheten anmäls, eller, om verksamheten bedrivits utan anmälan, från
och med det år som miljö-, bygg- och fick kännedom om verksamheten.
Timavgift och extra kontroll
7 § Utöver den fasta avgiften kan avgift tas ut för extra kontroll i form av timavgift. Timavgift
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö-, bygg- och
räddningsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, restid, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. För inspektioner och andra kontroller som
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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8 § Kontrollåtgärder som utförs med anledning av klagomål eller som uppföljning av
konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade förelägganden eller förbud,
ingår inte i årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut enligt 7 §.

9 § Timavgift tas inte ut för kontroller som sker med anledning av klagomål som visar sig vara
obefogat, om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav på
egenkontroll inom det område som klagomålet avser.

Överklagan
10 § Avgiftsbeslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tabell. Avgifter för tillsyn av detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Anmälan/ansökan

Avgift

Anmälan

1h

Ansökan om tillstånd att få sälja tobaksvaror

7h

Tillsyn av detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

Årlig avgift

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2h

Tobak

3h

Timavgifter
Timavgift för fasta avgifter

1 156 kr

Timavgift för extra kontroll enligt 7-8 §

1 156 kr
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Läkemedel - Kontroll över 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
avgiftsskyldighet.
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
1 186 kr per år.
Fast årlig avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
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 1 186 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.
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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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Miljö- och hälsoskydd - Prövning och tillsyn inom miljöbalkens
lagstiftningsområde
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, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
kemiska produkter och 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
Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller
undantag.
Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
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 miljö-. Byggoch räddningsnämnden 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.
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Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 186 kr 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, 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.
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 (avgiftssår) 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 2015.
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 tabell Miljö 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 tabell Miljö 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.
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11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som
återkallats innan handläggningen har påbörjats.
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 tabell Miljö 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 tabell Miljö 1.
Avgift med anledning av anmälan skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt tabell Miljö 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.
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 Miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall
också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för
en anmälan som återkallats innan handläggningen påbörjats.
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.
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Avgift för tillsyn
18 § För tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i
tabell Miljö 2 ska betalas en fast årlig avgift eller fast avgift genom att den handläggningstid
(timfaktor) som anges för anläggningen eller verksamheten i tabell Miljö 2 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 tabell Miljö 1
och/eller 2.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
tabell Miljö 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.
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 tabell Miljö 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 tabell Miljö 1 och/eller 2.
För verksamhet som tillståndsprövats skall avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
19 § 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.
20 § Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala
tillsynsverksamheten, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för nedlagd handläggningstid
multiplicerad med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor eller inte åtlyder förelägganden, förbud eller som föranleds av extraordinära händelser,
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 där av fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad som
anges i tabell Miljö 1 och/eller 2 om avgift för tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken.
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21 § 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
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i enskilda fall
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Beslut om att sätta ned eller efterskänka
avgiften fattas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Avgiftens erläggande m.m.
23 § 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.
24 § 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.
25 § 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.
26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
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Tabell. Miljö 1.
Prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.
AVGIFT /TIMFAKTOR
MILJÖBALKEN
Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§)
efterlevs

Timavgift i de fall tillsynen
inte ingår i den årliga
tillsynsavgiften enligt tabell
Miljö 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning
av
ansökan
om
dispens
från
strandskyddsbestämmelserna
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter
för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde
Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde
Tillsyn
Återkommande tillsyn av vattenskyddsområden
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter,
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten
MILJÖFARLIG
VERKSAMHET
ENL.
9
KAP
MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller
vatten
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen
föreskrivit
4. Inrättande av flera avloppsanordningar 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
6-25 personekvivalenter
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7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
26-100 personekvivalenter
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
101-200 personekvivalenter
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet
och
hälsoskydd
att
inrätta
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:
Mindre än 100 kW
100 kW-1 MW
1-10 MW
Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen
(2013:251)

4. Ändring av anmälningspliktig
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

verksamhet

enligt

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet avseende B, C
och U-objekt.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt
HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
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.
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa
Anmälan
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Belopp som motsvarar den årliga
tillsynsavgiften som utgår för
verksamhet enligt tabell Miljö 2

timavgift
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tabell Miljö 2
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1h
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Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 §
förordningen för en- eller tvåfamiljsfastigheter inom detaljplanelagda
områden och områden med samlad bebyggelse (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

timavgift h

Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2h

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2h

Handläggning av anmälan att inrätta Förmultningstoalett, Eltoalett,
Torrtoalett med latrinkompostering och liknande

1h

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2h

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen 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, piercingsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg
Nivå
1,
påtaglig
hälsorisk:
tatuering,
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner

piercing,

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor

3h
2h
3h

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med mer än 400 elever

6h

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever

4h

Skola med högst 100 elever

2h

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet
eller förskoleklass

2h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning
i tabell Miljö 2.

Årlig tillsynsavgift enligt tabell
Miljö 2

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

Årlig tillsynsavgift enligt tabell
Miljö 2

Gästkommunen

Timavgift vid inspektion med
sådana anmärkningar att
värdkommunen behöver
informeras eller uppföljande
inspektion behöver genomföras

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

timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

timavgift

Uppdrag
Avgift för provtagning:
1. Strandbad

1 186 kr /provtagnings-tillfälle

2. Badanläggningar

1 186 kr /provtagnings-tillfälle

3. Enstaka bassänger

1 186 kr /provtagnings-tillfälle

4. Plaskdammar

1 186 kr /provtagnings-tillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser,
transporter och frakt. För anläggningar som behöver återkommande
tillsyn, tas även årlig avgift ut enligt vad som anges i tabell Miljö 2.

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

timavgift

Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare.

timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och
vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt
allvarliga miljöskador:

timavgift

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

timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12
KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
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Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

timavgift

Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

KEMISKA
PRODUKTER
MILJÖBALKEN
Prövning

ENLIGT

2h
timavgift

14

KAP.

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 enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor

timavgift

Information
Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som
innehåller CFC, HCFC, halon, HFC

1h

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt
1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar
enligt 1:2 § som avses installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen
cistern i mark.

2h

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga
vätskor samt spillolja.

2h

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1
m3 men högst 10 m3.

2h

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde.

2h

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

timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv ta hand om avfall på
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken
samt kommunens föreskrifter om avfallshantering

2h

Prövning av ansökan om kompostering av latrin på fastigheten enligt
kommunens föreskrifter om avfallshantering.

1h

Prövning av ansökan om förlängt tömningsintervall för slamavskiljare

1h

Prövning av övriga ansökningar

1h

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen
(2011:927) och kommunens föreskrifter om avfallshantering

1h

Handläggning av övriga anmälningar

1h

Tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 § samt
anmälningspliktiga transporter enligt 42 § avfallsförordningen
(2011:927)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
IED= IED-kod (anges när sådan finns)
TF= Timfaktor (tidsfaktor i timmar)
PN= Prövningsnivå
A och B = tillståndsplikt
C = anmälningsplikt
U = utan prövnings-/anmälningsplikt
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Tabell. Miljö 2.
Prövning och tillsyn enligt Miljöprövningsförordningen
Lagrum VK/
i MPF
KK

IED

P
N

TF

Beskrivning
JORDBRUK

Djurhållning
2 kap 1 §

1.10

6.6a-c

15

B Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor
som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion,
eller
3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

2 kap 2 §

1.11

-

12

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

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar.
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Beskrivning

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än
100 djurenheter, dock inte inhägnad.

-

- 100-200 djurenheter
1.20.1

8

1.20.2

5

- Mer än 200 djurenheter

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar
upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv
veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton
veckor eller äldre,
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,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder,
eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en
årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

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

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

-

1.2002

-

Timavgif
t

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

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
2 kap 4 §

1.30

-

4

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

Odling
-

1.3001

-

6

U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta
som är större än 5000 kvadratmeter.

-

1.3002

-

4

U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta
som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.

-

1.3003

-

4

U Anläggning för torkning av gödsel.

-

1.3004

4

U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.

-

1.3005

2

U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men
högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.

-

1.3006

4

U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §

5.10

-

12

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

3 kap 2 §

5.20

-

6

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

Beskrivning

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING
AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL,
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 §

10.10

-

20

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

-

10.1001

-

4

U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.

4 kap 2 §

10.11

-

20

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

4 kap 3 §

10.20

-

B 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 (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
10.20-1

80

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
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10.20-2

60

10.20-3

30

10.20-4

20

10.20-5

15

10.20-6

60

Beskrivning
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus
eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus
eller andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus
eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller
andra jordarter.

10.20-7

40

10.20-8

30

10.20-9

20

10.20-10

15

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller
andra jordarter.

-

10.2001

-

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
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än
800 ton per kalenderår.

-

10.2002

-

2

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

-

10.2003

-

4

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

4 kap 4 §

10.30

-

8

C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000
ton totalt uttagen mängd naturgrus.

-

10.3001

-

Timavgif
t

U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).

4 kap 5 §

10.40

-

6

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

10.4001

-

Timavgif
t

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

4 kap 6 §

10.50

-

8

C Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på
samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar
under en tolvmånaders-period.

-

10.5001

-

4

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

4 kap 7 §

10.60

-

8

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

-

10.6001

-

4

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

Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 9 §

11.20

-

15

B

4 kap 10
§

11.30

-

10

C

Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än
de som avses i 8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
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Beskrivning
Malm och mineral

4 kap 13
§

13.30

-

50

B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig
malm för provändamål.

4 kap 15
§

13.50

-

55

B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning
av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.

4 kap 16
§

13.60

3,2

25

B
Anläggning för utvinning och produktion av asbest.

Annan utvinningsindustri
4 kap 17
§

13.70

-

6

C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9
§.

LIVSMEDEL OCH FODER

Animaliska råvaror
5 kap 1 §

15.10

6.4a

B Slakteri för en produktion baserad på mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

15.10-1

75

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.

15.10-2

35

- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per
kalenderår.

5 kap 2 §

15.20

-

20

B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §.

5 kap 3 §

15.30

-

8

C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-

15.3001

-

4

U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. Punkten gäller
inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 4 §

15.40

6.4bi

80

B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av animaliska råvaror (utom endast
mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter
per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast
frysning eller paketering.
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Beskrivning
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 §.

5 kap 5 §

15.41

-

5 kap 6 §

15.50

-

80

B 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 4 eller 9 §.
C

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
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 9 §.

15.50-1

40

15.50-2

35

-Chark och styckning - för en produktion av mer än
10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per
kalenderår.

15.50-3

30

- Chark och styckning - för en produktion av mer än 400
ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.

15.50-4

25

- Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom
mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 10
000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom
mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400
ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.

-

15.5001

-

10

U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av animaliska råvaror - chark och
styckning - för en produktion av högst 400 ton produkter
per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

-

15.5002

-

8

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

5 kap 7 §

15.60

-

B

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 leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning
eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 1, 4 eller 9 §.
15.60-1

75
- Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.

15.60-2

15.60-3

15.60-4

35

75

35

- Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller skaldjur
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk eller
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
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Beskrivning

U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton
fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

20

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
5 kap 8 §

15.70

-

C 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.

6

Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling
genom endast frysning, torkning eller saltning eller om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
7 eller 9 §.
-

15.7001

-

U 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

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
5 kap 9 §

15.80

-

15.80-1

15.8001

- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per
kalenderår.

6
-

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

- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter
per kalenderår.

10

15.80-2
-

C

Timavgif
t

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

Vegetabiliska råvaror
5 kap 10
§

15.90

6.4bii

65

B

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
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Beskrivning
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär
paketering.

-

15.9001

-

55

U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion
av högst 75 000 ton produkter per kalenderår, eller högst
600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90
dygn i rad under ett kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger,
butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering
eller försäljning till allmänheten.

5 kap 11§

15.100

-

12

C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton
annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 10 §.

-

15.10001

-

6

U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton
annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.90.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
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Beskrivning

B

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 tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §, 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 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten 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 10 §.

15.110-1

60

15.110-2

55

15.110-3

60

15.110-4
5 kap 13
§

15.120

55
-

25

- Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §.
- Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en
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Beskrivning
produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per
kalenderår.
Anmälningsplikten 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 10 eller 12 §.

-

15.12001

-

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

8

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
5 kap 14
§

15.130

-

10

C 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 28 kap. 1 §.

-

15.13001

-

Timavgif
t

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

5 kap 15
§

15.140

-

C
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av mer än 1 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 10 §.

-

15.140-1

25

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.

15.140-2

10

- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

15.14001

-

Timavgif
t

U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
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Beskrivning
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

-

15.14002

-

5 kap 16
§

15.150

-

4

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

Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat
eller socker för en produktion av
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §, eller
2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.

15.150-1

60

15.150-2

55

15.150-3

60

15.150-4

5 kap 17
§

15.160

55

-

20

- Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28. kap 1 §.
- Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28. kap 1 §.
C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat
eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 10 eller 16 §.
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Beskrivning
Kombinerade råvaror

5 kap 18
§

15.165

6.4biii

B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror,
både i separata och kombinerade produkter, för en
produktion av

70

1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår
till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska
materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär
endast paketering.

Mjölk, oljor och fetter
5 kap 19
§

15.170

6.4c

5 kap 20
§

15.180

-

B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad
på en invägning av mer än 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.

40

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

-

15.180-1

25

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.

15.180-2

20

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

15.180-3

10

- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

15.18001

-

Timavgif
t

U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med
undantag av glass) för en produktion baserad på en
invägning av högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

5 kap 21
§

15.190

-

B Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av
mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19 §.
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Beskrivning

- Mer än 100 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
15.190-1

70

15.190-2

55

15.190-3

35

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

5 kap 22
§

15.200

-

C Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av
mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 4, 10,

10

19 eller 21 §.
-

15.20001

-

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

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

Glass
5 kap 23
§

15.210

B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av
mer än 15 000 ton per kalenderår,

-

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller
19 §.

5 kap 24
§

15.210-1

55

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.

15.210-2

45

- Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

15.210-3

35

- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton
per kalenderår.

6

C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av
mer än 10 ton per kalenderår,

15.220

-

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19
eller 23 §.
-

15.22001

-

Timavgif
t

U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av
högst 10 ton per kalenderår.
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Beskrivning
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

Drycker
5 kap 25
§

15.230

-

B Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller

75

destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per
kalenderår.
5 kap 26
§

15.240

C Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation,
motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §.

-

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

-

15.240-1

25

15.240-2

15

15.240-3

10

15.24001

-

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per
kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.

Timavgif
t

U Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation,
motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

-

15.24002

-

10

U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning
eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
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-

Beskrivning

B 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.
Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §.

15.250-1

40

- Mer än 50 000 ton malt per kalenderår.

15.250-2

35

- Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.

15.250-3

30

- Högst 2 500 ton malt per kalenderår.

15.250-4

35

- Mer än 20 000 m³ läskedryck per kalenderår.

15.250-5

25

15.250-6

15

- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per
kalenderår.

15.250-7

40

15.250-8

30

15.250-9

15

- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per
kalenderår.
- Mer än 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per
kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per
kalenderår.

-

15.25001

-

5

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

-

15.25002

-

6

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
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Beskrivning
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

5 kap 28
§

15.260

-

15

C 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 28 kap. 1 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.

-

15.26001

-

6

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

Annan livsmedelstillverkning
5 kap 29
§

15.270

-

75

B 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.

-

15.27001

-

5 kap 30
§

15.280

-

8

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.
C

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.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
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Beskrivning
- Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.

15.280-1

25

15.280-2

25

15.280-3

- Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
- Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller konfektyr
per kalenderår.

10

- Mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.

-

15.280-4

10

15.280-5

25

15.280-6

10

15.28001

-

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

Timavgif
t

U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad
eller konfektyr per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

-

15.28002

-

Timavgif
t

U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton
pastaprodukter per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

-

15.28003

-

Timavgif
t

U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

5 kap 31
§

15.290

B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
livsmedel per kalenderår, om verksamheten

-

1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1–30 §§, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §.

- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår.
15.290-1

80

- Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår.
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Beskrivning

55
-

C
Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

15.300-1

40

15.300-2

20

15.300-3
-

15.30001

20
-

6

- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap.
1 §.
- Mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsmedel, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
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
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

-

15.30002

-

6

U Anläggning för framställning av högst 1 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
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Beskrivning
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.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

5 kap 33
§

15.310

6

C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av
animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet enligt någon av 1–32 §§.

Foder
5 kap 34
§

15.320

6,5

B

Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning
av animaliska biprodukter som är kategori 3-material
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1069/2009 av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av
framställda produkter som inte är avsedda att användas
som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr
1774/20022, om produktionen baseras på mer än 2 500
ton råvara per kalenderår.

- Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.

-

15.320-1

80

15.320-2

35

15.32001

-

8

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per
kalenderår.
U Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning av
animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1069/2009 av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av
framställda produkter som inte är avsedda att användas
som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr
1774/20022, om produktionen baseras på högst 2 500 ton
råvara per kalenderår.
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Beskrivning

B Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500
ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär
annat än endast paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.

5 kap 36
§

15.340

-

C

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

-

15.340-1

25

15.340-2

10

15.34001

-

2

- Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per
kalenderår.
U Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat
än endast paketering.

5 kap 37
§

15.350

6.4bii

25

B Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär
paketering.
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Beskrivning

C Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast
paketering.
Anmälningsplikten gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller
fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39
§.

-

15.36001

-

2

U Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av högst 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast
paketering.

5 kap 39
§

15.370

6.4biii

30

B Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både
i separata och kombinerade produkter, för en produktion
av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår
till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska
materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär
endast paketering.

TEXTILVAROR
6 kap 1 §

17.10

6,2

B

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2
500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.

17.10-1

100
90

17.10-2

-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller
textilier per kalenderår.
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17.20
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P
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-

Beskrivning

B

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än
200 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton
textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3
ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
17.20-1

50

17.20-2

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer
än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.

45

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men
högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst
2500 ton textilmaterial per kalenderår.

17.20-3

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men
högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1
000 ton textilmaterial per kalenderår.

35

6 kap 3 §

17.30

-

10

C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2
§.

-

17.3001

-

6

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

-

17.3002

-

6

U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.

-

17.3003

-

Timavgif
t

U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.
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PÄLS, SKINN OCH LÄDER

7 kap 1 §

18.10

6,3

70

B Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt
läder eller färdigt pälsskinn per kalenderår.

7 kap 2 §

18.20

-

70

B 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.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.

7 kap 3 §

18.30

-

C

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 1 eller 2 §
eller 29 kap. 30 §.
18.30-1

15
- Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.

18.30-2

10

- Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller
färdigt pälsskinn.

-

18.3001

-

2

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

-

18.3002

-

6

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.

-

18.3003

-

Timavgif
t

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.

TRÄVAROR
8 kap 1 §

20.05

6.10

30

B Anläggning för behandling av trä och träprodukter med
träskyddsmedel för en produktion av
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mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter
per kalenderår, om verksamheten inte endast består av
behandling mot blånadssvamp.

8 kap 2 §

20.10

-

20

C Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och
träprodukter med träskyddsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 19
kap. 1 eller 2 §.

8 kap 3 §

20.20

-

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

8 kap 4 §

20.20-1

65

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20-2

50

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

20.20-3

35

20.30

-

- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.
C 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 3 §.

20.30-1

25

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

kubikmeter per kalenderår.
20.30-2
-

20.3001

15
-

6

- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter
per kalenderår.
U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för
en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
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P
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-

Beskrivning

C

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

20.40-1

20

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

20.40-2

15
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.

20.40-3

8

20.40-4

20.40-5

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000
kubikmeter fast mått per kalenderår.

20

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter fast mått per kalenderår.

15

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

-

20.40-6

8

20.40-7

10

20.4001

-

2

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
U Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
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träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1
000 kubikmeter fast mått per kalenderår.

-

20.4002

-

2

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

-

20.4003

-

2

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

8 kap 6 §

20.50

6.1c

70

B Anläggning för tillverkning av mer än 150 000
kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor
per kalenderår.

8 kap 7 §

20.60

-

25

C Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor,
spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §.

-

20.6001

-

8 kap 8 §

20.70

-

15

U Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån per kalenderår.
B Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning

av vatten, eller
20.70-1

25

2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller

20.70-2

20

2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
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- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.

20.70-3
8 kap 9§

20.80

15
-

C
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 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig
enligt 8 §.

20.80-1

15
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning

20.80-2

10

20.80-3

6

- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.

20.80-4

15

- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
i vatten.

20.80-5

10

- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
på land med vattenbegjutning.

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

-

20.8001

-

6

U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer
men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3
fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.

-

20.8002

-

2

U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer
fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

8 kap 10
§

20.90

-

6

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

-

20.9001

-

Timavgif
t

U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller
nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex
veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och
omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått 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.

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 §

21.1001

-

8

U Anläggning för framställning av pappersmassa om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.

9 kap 3 §

21.40

-

25

B Anläggning för framställning av papper, papp eller
kartong i industriell skala, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 2 §.

-

21.4001

-

6

U Anläggning för framställning av papper, papp eller
kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
21.30 eller 21.40.

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
10 kap 1
§

22.10

-

25

C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om
verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

10 kap 2
§

22.20

10 kap 3
§

22.30

-

10 kap 4
§

22.40

-

-

10

C
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

20

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

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
22.40-1

6

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

22.40-2

12

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

22.40-3

8

-

22.4001

-

4

U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 15 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår.

-

22.4002

-

2

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

-

22.4003

-

2

U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där
högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

-

22.4004

-

4

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

-

22.4005

-

2

U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där
högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE
11 kap 3
§

23.20

-

75

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

KEMISKA PRODUKTER
12 kap 2§

24.20

4.1a-k,

50

B Anläggning för att genom biologiska reaktioner i
industriell skala tillverka organiska ämnen.

4.2a-e,
4.4,
4.5,
4.6
12 kap 3
§

24.40

4.1a,
4.1b,
4.1d,
4.1f,
4.1h,
4.1i,
4.1k

B Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner i industriell skala tillverka
1. ytaktiva ämnen (tensider),
2. bindemedel för färg och lack, eller
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

24.40-1

110

24.40-2

100

24.40-3

100

- Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
kalenderår.
- Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
kalenderår.
- Bindemedel för färg och lack i form av
basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer.

12 kap 4
§

24.40-4

95

- Bindemedel för färg och lack - övriga ämnen.

24.40-5

90

- Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

24.50

-

50

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

B

Anläggning för tillverkning i industriell skala genom
kemiska eller biologiska reaktioner av
fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel,
kemiskt eller biologiskt framställd gas eller andra
oorganiska ämnen.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i
anslutning till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2
procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet
där tillverkningen sker,
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 21
kap. 1 eller 2 §, eller
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3
§.
24.60-1

130
- Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel.

24.60-2

110

24.60-3

35

24.60-4

35

- Sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel.
- Acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd gas.

12 kap 6
§

24.81

-

20

- Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 24.60-1,
24.60-2 eller 24.60-3.
C Anläggning för att genom kemiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala.

12 kap 7
§

24.90

-

20

C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

12 kap 8
§

24.100

-

15

C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer,
om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i
denna förordning.
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12 kap 9
§

24.110

B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka

-

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om
det i verksamheten inte används eller tillverkas någon
kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering
och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig”,
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,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom
destillation, eller
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och lack per
kalenderår.
24.110-1

55

24.110-2

45

24.110-3

35

- Mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalenderår
(utom färg och lack).
- Högst 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten
används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt
föreskrifter om
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24.110-4

35

24.110-5

25

Beskrivning
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig”.
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-

Beskrivning

C
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
9 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation,
eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 9 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

24.120-1

25

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än
5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår
genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska
produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.

24.120-2

20

24.120-3

12

- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår.

24.120-4

10

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår.

-

24.12001

-

8

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

-

24.12002

-

4

U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår.
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Beskrivning

-

24.12003

-

8

U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga
kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker
genom destillation.

12 kap 11 §

24.130

-

20

C 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,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.

-

24.13001

-

8

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

12 kap 12 §

24.140

-

C
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer
tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

24.140-1

35

- Mer än 100 ton kalenderår.

24.140-2

20

- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.

24.140-3

12

- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.

24.140-4

6

- Högst 500 kg per kalenderår.
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Beskrivning

C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–12
§§.

12 kap 14 §

24.160

3.1c

30

B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.

-

24.16001

-

10

U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.

GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap 1
§

25.10

-

B
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror,
om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

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

60

25.10-2

40

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

25.11-1

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

25.11-2

20

25.11-3

12

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad

25.11-4

8

-

25.1101

-

13 kap 3
§

25.20

-

2

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

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

25

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

30

25.20-3

20

25.30

-

12

Beskrivning
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton
plastråvara per kalenderår.

C 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
3 §.

-

25.3001

-

2

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

13 kap 5
§

25.40

-

20

B

13 kap 6
§

25.50

Anläggning för flamlaminering med plast.
-

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2
eller 3 §.

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
25.50-1

15

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

8

25.50-3

6

25.50-4

25

Beskrivning
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning

eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per

25.50-5

15

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

25.50-6

10

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

25.50-7

8

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

25.50-8

6

-

25.5001

-

2

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

-

25.5002

-

2

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

ICKE-METALLISKA MINERALISKA
PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1
§

26.10

3.3, 3.4

50

B 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.

-

26.1001

-

10

U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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-

Beskrivning

B

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 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
26.20-1

35

26.20-2

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.

20

26.20-3

26.20-4

35

- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår.

20

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

14 kap 3
§

26.30

-

C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror

10

(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-

26.3001

-

Timavgif
t

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 bly-

Taxor 2021, Version 1.3.

99

Lagrum VK/
i MPF
KK

IED

P
N

TF

Beskrivning
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

14 kap 4
§

26.40

-

20

C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

14 kap 5
§

26.50

3,5

35

B 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.

14 kap 6
§

26.51

-

35

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

-

26.5101

-

6

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

14 kap 7
§

26.60

-

25

C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 5 eller
6 §.

-

26.6001

-

Timavgif
t

U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska
produkter per kalenderår.

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.

14 kap 8§ 26.7001

-

8

14 kap 9
§

26.80

-

130

B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

14 kap 10 §

26.90

3.1b

30

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

14 kap 11 §

26.100

-

20

C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita
eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10 §.

-

26.10001

-

6

U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per
kalenderår.
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Beskrivning

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

-

26.11001

-

6

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

14 kap 13 §

26.120

-

25

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

-

26.12001

-

6

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

14 kap 14 §

26.130

3,2

55

B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.

14 kap 15 §

26.140

-

55

B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 § eller
4 kap. 16 §.

14 kap 16 §

26.150

-

C
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.

- Inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser.

26.150-1

20

26.150-2

10

- Utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

-

26.15001

-

4

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

14 kap 17 §

26.160

-

10

C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
29 kap. 9 eller 10 §.
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STÅL OCH METALL

15 kap 5
§

15 kap 6
§

27.32

B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller
genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål.

-

27.32-1

45

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.

27.32-2

30

- Högst 20 000 ton per kalenderår.

27.40

2,4

B

27.40-1

40

27.40-2

35

27.40-3

25

Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5
000 ton järn eller stål per kalenderår.

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där
form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål
per kalenderår där form- eller gjutsand används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte
form- eller gjutsand används.

27.40-4

15 kap 7
§

27.50

15

-

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål
per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
B Anläggning för gjutning för en produktion av
1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
6 §, eller
2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 14 §.

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål
per kalenderår, eller
27.50-1

25

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink
eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
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2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink
eller magnesium per kalenderår.

27.50-2

20
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål
per kalenderår, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink
eller magnesium per kalenderår.

27.50-3

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller

15

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink
eller magnesium per kalenderår.

27.50-4
15 kap 8
§

27.60

15
-

C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10
ton järn, stål, aluminium, zink eller

6

magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 6,
7 eller 14 §.
-

27.6001

-

Timavgif
t

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

15 kap 10 §

27.80

2.5a

25

B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt
råmaterial producera icke-järnmetall, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska
processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
9 §.

15 kap 12 §

27.91

-

20

B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom
metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller
11 §.
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U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
B

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

15 kap 15 §

27.101-1

85

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.

27.101-2

75

- Mer än 5 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.

27.110

-

B Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14
§.

27.110-1

35

27.110-2

25

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall
eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.
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-

Beskrivning

B
Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av
icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
9–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

15 kap 17 §

27.120-1

120

- Mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120-2

85

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

27.120-3

45

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

27.120-4

25

- Högst 3 000 ton per kalenderår.

27.130

-

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

15 kap 18 §

27.130-1

90

- Mer än 20 000 ton per kalenderår.

27.130-2

50

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

27.130-3

35

- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

27.130-4

25

- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.130-5

20

- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130-6

15

- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.

8

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

27.140

-

för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
-

27.14001

-

Timavgif
t

U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål,
zink, aluminium och magnesium, för en produktion av
högst 1 ton per kalenderår.
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Beskrivning
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

16 kap 1
§

28.10

2,6

B
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd
volym som överstiger 30 kubikmeter.

28.10-1

28.10-2

28.10-3

28.10-4

45

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

35

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

20

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

15

-

28.1001

-

16 kap 2
§

28.20

-

4

- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är
högst 1 kubikmeter.
B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som
överstiger 1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
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Beskrivning

28.20-1

40

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

28.20-2

25

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

28.20-3

15

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.20-4

15

28.30

-

B

Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger
upphov 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
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som
sker med vakuummetod.
28.30-1

40

28.30-2

25

28.30-3

20

28.30-4

15

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
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Beskrivning

C Anläggning för annan beläggning med metall än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,

8

om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod,
eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
-

28.4001

-

16 kap 5
§

28.50

-

Timavgif
t

U Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger
upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål,
om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
B Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.

28.50-1

40

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår
utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-2

25

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000
ton per kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-3

15

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

28.50-4

10

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår
med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.

28.50-5

25
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000
ton per kalenderår med uppsamling och filter.
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28.50-6

15

28.50-7

10

28.50-8

8

28.60

-

Beskrivning
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton
per kalenderår med uppsamling och filter.

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om verksamheten

8

ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-

28.6001

-

16 kap 7
§

28.70

-

Timavgif
t

U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst
1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
C Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om
verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig
enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 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.
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Beskrivning
- Anläggning för produktion som omfattas av flera än två
punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två
punkter ovan.

-

28.70-1

12

28.70-2

8

28.7001

-

Timavgif
t

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

16 kap 8
§

28.71

-

6

C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta,
om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §.

-

28.7101

-

Timavgif
t

U
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.

16 kap 9
§

28.80

-

25

B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.

16 kap 10 §

28.90

-

15

C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19 kap. 1, 2 eller 4 §.
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Beskrivning
ELEKTRISKA ARTIKLAR

17 kap 2
§

31.20

-

55

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

17 kap 3
§

31.30

-

10

C Anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor.

17 kap 6
§

31.60

-

12

C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1
§

34.10

-

15

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

-

34.1001

-

4

U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer
per kalenderår.

18 kap 2
§

34.20

-

8

C
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon
18 kap 3
§

34.30

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per
kalenderår av

-

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till mer än 3,5 ton.

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

140

34.30-2

100

34.30-3

80

- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton.
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Beskrivning
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-4

40

34.30-5

18 kap 4
§

100

34.30-6

60

34.30-7

30

34.40

-

20

- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.

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

-

34.4001

-

6

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.

Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5
§

34.50

-

25

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

Maskinell metallbearbetning
18 kap 7
§

34.70

-

B Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller
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Beskrivning
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare
som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin
eller till öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än
75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än
20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.

18 kap 8
§

34.70-1

60-90

34.70-2

50-75

34.80

-

C
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 1–10
§§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra
stycket.

34.80-1

25-40
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än
10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.

34.80-2

12-18

34.80-3
-

34.8001

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än
1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.

8-12
-

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än
5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.

Timavgif
t

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

Skeppsvarv
18 kap 10 §

35.20

-

8

C Skeppsvarv.

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
19 kap 1
§

39.10

6,7

75

B 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 lösningsmedelstillförseln minskad med
den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte
återvinns för återanvändning, där även återanvändning av
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel
som slutligt bortskaffas som avfall.

-

39.1001

-

8

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 detsamma som i 39.10 andra
stycket.

19 kap 2
§

39.20

-

B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
1. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
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Beskrivning
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja,
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter, eller
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket.

- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200
ton per kalenderår i
39.20-1

65

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

39.20-2

55

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

39.20-3

50

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
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Beskrivning
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200
ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska
produkter.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50
ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter.

39.20-4

65

- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200
ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim
eller andra beläggningspreparat.

55

- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 100
ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

39.20-5

65
39.20-6

55
39.20-7

-

39.2001

-

20

U Anläggning där mindre än 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
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Beskrivning
a) djuptryck av publikationer,
b) bandlackering, eller
c) träimpregnering.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.

-

39.2002

-

25

U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med
högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.

-

39.2003

-

25

U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med
högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack,
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.

19 kap 3
§

39.30

-

10

C 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 kemisk produkt, som enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge
cancer”, ”kan ge ärftliga genetiska skador”, ”kan ge
cancer vid inandning”, ”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,
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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 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.

-

39.3001

-

6

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 kemisk produkt, som enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som
”misstänks kunna ge cancer”, "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.

19 kap 4
§

39.40

-

55

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
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Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket. Vid tillämpningen av första stycket ska inte
sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas
av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte
sjukhus.

19 kap 5
§

39.50

-

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 eller 4 §.

39.50-1

20

39.50-2

20

39.50-3

12

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

-

39.5001

-

8

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning
avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

-

39.5002

-

8

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5
ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

-

39.5003

-

6

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5
ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

2

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses
detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.5004
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HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA
KEMISKA PRODUKTER

20 kap 1
§

39.60

-

B

Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än
500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår,
eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om
det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och
samma tillfälle.

- Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5
000 000 ton per kalenderår,
39.60-1

60

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår,
eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om
det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och
samma tillfälle.
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- Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000
ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst
5 000 000 ton per kalenderår,

39.60-2

40

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i
anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än
250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om
det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst
2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

- Anläggning för lagring eller annan 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 men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 500 000 ton men högst
2 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i
anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än
50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om
det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1
000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-3

20
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C Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion
eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om
det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle.

-

39.7001

-

Timavgif
t

U Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i
anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig",
"frätande", ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion
eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för
lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det
i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle.

20 kap 3
§

39.80

-

15

B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
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normalkubikmeter naturgas per kalenderår.

-

39.8001

-

Timavgif
t

20 kap 4
§

39.90

-

6

Beskrivning

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

-

39.9001

-

Timavgif
t

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

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN,
EL, VÄRME OCH KYLA
Gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 1
§

40.05

1.4b

55

B Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller
vätskeform med en total installerad tillförd
effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.

21 kap 2
§

40.10

-

35

B Anläggning för framställning av mer än 150 000
kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

21 kap 3
§

40.20

-

15

C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om
verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

Förbränning
21 kap 6
§

21 kap 7
§

40.50

1,1

B
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §.

40.50-1

65

40.50-2

40

40.51

-

35

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt
men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt
men högst 100 megawatt.
B Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.
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C

Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än
enbart eldningsolja eller bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används
än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 5, 6, 7 eller 9 §.
40.60-1

10
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt
men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än
enbart eldningsolja eller bränslegas.

40.60-2

6

40.60-3

10

- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt
men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än
enbart eldningsolja eller bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt
men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än
eldningsolja eller bränslegas används.

-

40.6001

-

4

U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd
effekt av högst 10 megawatt.

21 kap 9
§

40.70

-

20

C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd
effekt av högst 20 megawatt.

Vindkraft
21 kap 10 §

40.90

-

8

B Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än
150 meter och står tillsammans med en sådan
gruppstation som avses i 1, eller
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3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än
150 meter och står tillsammans med ett annat sådant
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

21 kap 11 §

40.95

-

6

B Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än
120 meter och står tillsammans med en sådan
gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med
så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller
verksamheterna med de andra vindkraftverken
påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.

21 kap 12 §

40.100

-

4

C Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än
50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.

-

40.10001

-

Timavgif
t

U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.

Värme- och kylanläggningar
21 kap 13 §

40.110

-

8

C 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.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom
vattentäkt.
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21 kap 14 §

40.120

-

6

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

-

40.12001

-

Timavgif
t

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

VATTENFÖRSÖRJNING
-

41.9003

-

Timavgif
t

U
Vattenverk för högst 5 000 personer.
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

23 kap 1
§

50.10

-

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

50.10-1

20

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

50.10-2

15

- 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.

-

50.1001

-

8

U Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
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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. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.

-

50.1002

-

4

U Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.

-

50.1003

-

Timavgif
t

U Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.

23 kap 2
§

50.20

-

C

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.

50.20-1

6

50.20-2

4

50.20-3

8

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller
3 §.

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5
000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1
000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5
miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

50.20-4

6

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.

-

50.2001

-

2

U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.

-

50.2002

-

2

U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för
försäljning.
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-

50.2003

-

4

U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

-

50.2004

-

2

U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

-

2

U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400
platser för motorfordon.

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar
24 kap 2
§

63.20

-

63.2001

-

6

U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50
fritidsbåtar eller liknande.

-

63.2002

-

Timavgif
t

U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50
fritidsbåtar eller liknande.

-

12

C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.

Flygplatser
24 kap 4
§

63.40

-

45

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

-

63.4001

-

8

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

24 kap 5
§

63.50

-

4

C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

-

63.5001

-

Timavgif
t

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

Annan trafikinfrastruktur
-

1

63.10003

-

30

U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner 1
fordonskilometer per kalenderår.

Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn
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LABORATORIER

25 kap 1
§

73.10

-

15

C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i
denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap.
miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

-

73.1001

-

8

U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.

-

73.1002

-

15

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

-

73.1003

-

8

U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med
en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING

26 kap 1
§

74.10

-

B
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 eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.

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

25

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
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15

-

C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat
som används för förvaring eller för transport av kemiska
produkter.

12

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
-

85.1001

-

10

U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2
§

85.20

-

10

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

-

85.3001

-

Timavgif
t

U Tandläkarmottagning.

RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1
§

90.10

-

B

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.
90.10-1

80
- Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande
av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter.

90.10-2

90.10-3

30

16

- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100
000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000
personer eller mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20
000 personekvivalenter.
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Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer
än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §.

- Dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter.
90.20-1

10

90.20-2

8

- Dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men
högst 500 personekvivalenter.

-

90.2001

-

6

U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer
än 100 personekvivalenter men högst 200
personekvivalenter.

-

90.2002

-

4

U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer
än 25 personekvivalenter men högst 100
personekvivalenter.
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Beskrivning

B

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten
från en eller flera sådana anläggningar som avses i 2 kap.
1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37
eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap.
1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §,
14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13
eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1,
5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24,
25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs
av en annan verksamhetsutövare.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller
enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
90.25-1

80

90.25-2

60

- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana
anläggningar som drivs av en eller flera andra
verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än en men högst
tio sådana anläggningar som drivs av en eller flera andra
verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning
som drivs av en annan verksamhetsutövare.

90.25-3

30

AVFALL
Mellanlagring
29 kap 1
§

90.30

-

B 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.
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Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av
avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller
tre år innan det återvinns eller behandlas.

- 1. Mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.
90.30-1

35

- 1. Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton avfall som
inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller
2. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton avfall om
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.

29 kap 2
§

90.30-2

25

90.30-3

20

90.40

-

12

- 1. Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton avfall som
inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller
2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton avfall om
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.

C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt
avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt
tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikten gäller inte
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
1 §.

-

90.4001

-

4

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

29 kap 3
§

90.45

5,5

40

B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt
50 ton farligt avfall.
Tillståndsplikten 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.
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B

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 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
90.50-1

4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid
än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas, eller

90.50-2
35

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
25
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
5. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
90.50-3

20

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, eller
5. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till

12

1. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, eller
5. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till

90.50-4

1. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
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C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där
mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt
avfall, eller
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle
uppgår till
a. mer än 5 ton oljeavfall,
b. mer än 30 ton blybatterier,
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
e. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid
än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas, eller
2. anläggning för lagring som en del av insamling om
mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1
ton elektriska eller elektroniska produkter, 1 500
kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt
avfall, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.

Förbehandling, sortering och mekanisk
bearbetning
29 kap 6
§

90.70

-

B
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall,
om den hanterade avfallsmängden är
större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.

90.70-1

35

90.70-2

30

- Den hanterade avfallsmängden är större än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
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C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall,
om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 §.

-

90.8001

-

4

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

29 kap 8
§

90.90

-

12

C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som
utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter, med undantag för förbehandling som består av
ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja.

29 kap 9
§

90.100

-

B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade
avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning av avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 eller 50
§.

90.100-1

90.100-2
29 kap 10 §

90.110

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

80

- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

40
-

C
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.

90.110-1

20
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.

90.110-2

15
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall
per kalenderår.
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Uttjänta motordrivna fordon

29 kap 11 §

90.119

-

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

29 kap 12 §

90.119-1

50

90.119-2

20

90.120

-

10

- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per
kalenderår.
C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som
omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).

Användning för anläggningsändamål
29 kap 13 §

90.130

-

B
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt
som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är
ringa.

90.130-1

35

90.130-2

30

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.

29 kap 14 §

90.130-3

25

90.130-4

20

90.130-5

15

90.140

-

4

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt
som kan förorena mark, vattenområde
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eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

Biologisk behandling
29 kap 15 §

90.150

-

120

A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
30 §.

29 kap 16 §

90.160

-

B
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49
eller 50 §.

-

90.160-1

60

90.160-2

30

90.160-3

15

90.16001

-

6

- Den tillförda mängden avfall är större än
50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än
farligt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 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.
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C

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än
farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än 50 ton per kalenderår.
90.170-1

90.170-2

10

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.

8

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per
kalenderår.

90.170-3

-

90.17001

6

-

2

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

Förbränning
29 kap 20 §

90.190

-

30

B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §.

29 kap 21 §

90.191

-

30

B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
19 §.

29 kap 24 §

90.210

5.2a

80

B Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än
18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
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2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 §.

29 kap 25 §

90.211

5.2a

80

B Avfallsförbränningsanläggning 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.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 23 §.

29 kap 26 §

90.220

-

B

Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än 50 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.
90.220-1

90.220-2

30

20

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.

90.220-3

15

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men
högst 1 000 ton per kalenderår.
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B

Avfallsförbränningsanläggning 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
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.
90.221-1

30

90.221-2

20

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.

90.221-3

29 kap 28 §

90.230

15

-

6

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men
högst 1 000 ton per kalenderår.
C Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

-

90.23001

-

4

U Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt
avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.200, 90.210, 90.220 eller
90.230.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns,
eller
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Beskrivning
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

29 kap 29 §

90.231

-

6

C Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

-

90.23101

-

4

U Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt
avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.201, 90.211, 90.221 eller
90.231.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

Animaliska biprodukter
29 kap 30 §

90.240

6,5

B
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 2 500
ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr
1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.

90.240-1

90.240-2
29 kap 31 §

90.250

-

60

- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter.

30

- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliska biprodukter.

30

C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material
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Beskrivning
enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.

29 kap 32 §

90.260

-

12

C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter,
om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 kap. 34
§.

Uppläggning
29 kap 33 §

90.270

-

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

29 kap 34 §

90.270-1

20

90.270-2

12

90.280

-

4

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större
mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större
mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
C Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller
täktverksamhet.

-

90.28001

-

4

U Uppläggning av snö från gaturenhållning.
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Deponering

29 kap 36 §

90.300

5,4

B

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

29 kap 37 §

90.300-1

55

90.300-2

30

90.300-3

20

90.310

-

- Den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
B
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat
avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35, 36
eller 41 §.

29 kap 39 §

90.310-1

40

90.310-2

25

90.310-3

15

90.330

5,4

70

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
B Anläggning för deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per
kalenderår, eller
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2. den tillförda mängden avfall som deponeras i
anläggningen är större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 41 §.

29 kap 40 §

90.340

-

B
Anläggning för deponering av farligt avfall, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 38, 39 eller 41 §.

29 kap 41 §

90.340-1

40

90.340-2

15

90.341

-

4

- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men
högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per
kalenderår.
C Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma
förordning.

Annan återvinning eller bortskaffande
29 kap 43 §

90.360

-

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

90.360-1

30
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda
massor per år.

29 kap 44 §

90.360-2

20

90.360-3

20

90.370

-

12

- Mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda massor
per kalenderår.
- Högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.
C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som
består av uppgrävda förorenade massor från den plats där
anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en
tolvmånadersperiod, och
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Beskrivning
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38,
39 eller 40 §.

29 kap 45 §

90.375

-

29 kap 46 §

90.380

-

12

C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall
som uppkommer vid platsen, eller som förts till
mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst
sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
B
Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet
har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.
Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 45 §.

29 kap 47 §

90.380-1

50

- Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.

90.380-2

20

- Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.

8

C Anläggning för behandling av farligt avfall, om

90.390

-

1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där
anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
29 kap 48 §

90.400

-

B

Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.

29 kap 49 §

90.400-1

35

- Mer än 75 000 behandlade enheter.

90.400-2

25

- Högst 75 000 behandlade enheter.

90.405

5.3ai-iv

40

B Anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt avfall
genom
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller
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Beskrivning
4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska.
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden
avfall är större än 12 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28 kap.
1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

29 kap 50 §

90.406

5.3av,
5.3bi-iv

50

B Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att
återvinna eller bortskaffa, annat avfall än farligt avfall
genom biologisk behandling, förbehandling av avfall för
förbränning eller samförbränning, behandling av slagg
eller aska eller fragmentering av metallavfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än
18 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall är större än
25 000 ton per kalenderår och verksamheten består av
endast anaerob biologisk behandling.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2
§ eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

29 kap 52 §

90.420

-

B
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall
än farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs
anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–
10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§.

90.420-1

80

- Den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.420-2

50

90.420-3

30

90.420-4

20

- Den tillförda mängden avfall är större än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men
högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men
högst 1 000 ton per kalenderår.
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Beskrivning

15

-

6

C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall
än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 §§.

29 kap 56 §

90.450

-

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall,
om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i
anläggningen kommer från andra inrättningar.
Tillståndsplikten gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon av 4, 5, 8, 11–14,
18–26, 30–34, 38–48, 54 och 55 §§.
90.450-1

55
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än
1 000 ton men högst 2 500 ton farligt avfall per
kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli
behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.

90.450-2

40

90.450-3

20

- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50
ton men högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår, om
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i
anläggningen kommer från andra inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50
ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det
avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer
från andra inrättningar.

Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar
29 kap 60 §

90.458

-

80

B Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall.
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SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR, MOTORBANOR
OCH SPORTANLÄGGNINGAR

30 kap 1
§

92.10

-

30 kap 2
§

92.20

-

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

15

C 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.

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
92.20-1

10

92.20-2

8

92.20-3

4

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per
kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.

-

92.2001

-

Timavgif
t

30 kap 3§

92.30

-

10

C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

-

92.10001

-

8

U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

-

92.10002

-

4

U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

-

92.10003

-

Timavgif
t

U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

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

TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1
§

93.10

-

10

C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 3 §.
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-

93.1001

-

8

U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp
av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

-

93.1002

-

4

U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1
§

93.20

-

15

B Krematorium.

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.
-

100.1001

-

10

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

-

100.1002

-

6

U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack
eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.

Hantering av brom- eller fluorkarboner
-

101.1001

-

10

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

-

101.1002

-

4

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

-

101.1003

-

Timavgif
t

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

-

101.1004

-

10

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

-

101.1005

-

4

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

-

101.1006

-

Timavgif
t

U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
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HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER2
Utbildningsverksamhet och liknande
-

200.10-2

-

8

C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50
elever.

-

200.10-3

-

6

C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50
elever.

-

200.10-4

-

6

C Internationell skola.

-

200.10-5

-

6

C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

-

200.10-6

-

6

C Förskola.

-

200.10-7

-

2

C Förskoleklass, öppen förskola.

-

200.10-8

-

Timavgif
t

U
Familjedaghem.

Samlingslokaler och liknande
-

200.20-1

-

2

U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet
och högskolor.

-

200.20-2

-

2

C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

-

200.20-3

-

2

U Fritidsgård och liknande.

Skönhetsvård och liknande
-

-

-

200.30-1
200.30-2
200.30-3

-

Timavgif
t

U

Timavgif
t

U

Timavgif
t

U

Solarium.
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
Frisersalong.

Vård och hälsa
-

200.40-1

-

6

U Lokaler för vård 3 eller annat omhändertagande >5
boende.

2

Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter.
Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Miljönämnden
(motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn
över vården och de utrymmen där vård förekommer.

3
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C

Beskrivning

Fotvård.

-

200.40-3

-

Timavgif
t

C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen
verksamhet.

-

200.40-4

-

Timavgif
t

U

Timavgif
t

U

-

200.40-5

-

Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
Övriga alternativa behandlingar.

Idrott och liknande
-

200.50-1

-

4

U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.

-

200.50-2

-

4

C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor.

-

200.50-3

-

Timavgif
t

U
Strandbad.

Boende
-

200.60-2

-

8

U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter
inom samma bostadsområde.

-

200.60-3

-

6

U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter
inom samma bostadsområde.

-

200.60-4

-

4

U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma
bostadsområde.

-

200.60-5

-

6

U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet,
folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.

-

200.60-6

-

Timavgif
t

U

Timavgif
t

U

Timavgif
t

U

-

-

200.60-7
200.60-8

-

Camping/stuganläggning.
Bed & breakfast.
Övrigt tillfälligt boende.

Förvaring av djur
-

200.70-1

-

Timavgif
t

U
Lokaler för förvaring av djur.
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