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TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH 
TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN 

 

Avgifter för tillsyn miljöfarlig verksamhet 2023   

Fast årlig avgift beräknas genom att antalet timmar multipliceras med gällande timtaxa.   

Avgifts-
kod 

 Nivå Verksamhetsbeskrivning Tid 
(timmar) 

Avgift 
(kronor) 

  JORDBRUK   

  Djurhållning   

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

Med en djurenhet avses 

8 10 560 

  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 
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  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 2 kapitlet 
1 eller 2 paragraferna miljöprövningsförordningen. 

  

1.2001 U Anläggning för djurhållning med mer än 30 djurenheter 
men högst 100 djurenheter. Med en djurenhet avses 
samma som under 1.20. 

3 3 960 

1.2002 U Anläggning för djurhållning med mer än 10 djurenheter 
men högst 30 djurenheter. 

2 2 640 

  Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

  

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

6 7 920 

  Odling   

1.3001 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 
som är större än 5 000 kvadratmeter. 

6 7 920 

1.3002 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 
som är större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter. 

3 3 960 

1.3003 U Anläggning för torkning av gödsel. 3 3 960 

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

4 5 280 

1.3005 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men 
högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

2 2 640 

   FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK     

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

6 7 920 

5.2001 
 
 

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

4 5 280 
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   UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, 
GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS MED MERA 

   Berg, naturgrus, torv och andra jordarter   

10.50 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 tolvmånadersperiod. 

  

10.50-1   a. mer än 100 000 ton per år 14 18 480 

10.50-2   b. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per 
år 

12 15 840 

10.50-3   c. mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år 8 10 560 

10.50-4   d. upp till 1 000 ton per år. 6 7 920 

   LIVSMEDEL OCH FODER MED MERA      

   Slakterier    

15.10-i B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av 
mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt 
per kalenderår: 

  

15.10-i1  1. mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 35 46 200 

15.10-i2  2. mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår. 

24 31 680 

15.20 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton 
men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

20 26 400 

15.30 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton 
men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

8 10 560 

15.3001 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton 
slaktvikt per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering 
eller försäljning till allmänheten. 

4 5 280 

   Livsmedel av animaliska råvaror   

15.40-i B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

30 39 600 



Sida 4 av 34 

 

15.45 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 

24 31 680 

15.50 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 

12 15 840 

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

4 5 280 

   Rökeri   

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

  

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

12 15 840 

15.80-2  2. Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter 
per kalenderår. 

8 10 560 

15.8001 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 
produkter per kalenderår. Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

5 6 600 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror   

15.90-i B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av 

24 31 680 

  1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller    

  2. mer än   

  a. 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 

  

  b. 300 ton per dygn i övriga fall.   

  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

  



Sida 5 av 34 

 

15.95 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 
per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

16 21 120 

  1. är tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 8 § miljö-
prövningsförordningen, eller 

  

  2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst 
eller kafferostning eller endast innebär paketering. 

  

15.101 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

10 13 200 

  1. är tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 8 § miljö-
prövningsförordningen eller 

  

  2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst 
eller kafferostning eller endast innebär paketering. 

  

15.9002 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en 
produktion av minst 100 ton men högst 2 000 ton per 
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. 

6 7 920 

   Kvarnprodukter   

15.125 C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § 
eller endast innebär paketering. 

  

15.125-1  1. Mer än 50 000 ton per kalenderår. 12 15 840 

15.125-2  2. Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

8 10 560 

15.12501 U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

4 5 280 
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15.12502 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av 
spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

3 3 960 

   Livsmedel av kombinerade råvaror   

15.131-i B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
ursprung uppgår till 

30 39 600 

  1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till 
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår, eller 

  

  2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till 
en mängd 

  

  a. per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 

  

  b. per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 

  

  Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal 
som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för 
det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär 
endast paketering. 

  

15.141 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

25 33 000 

  1. är tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 12 § miljö-
prövningsförordningen, eller 

  

  2. endast avser glass eller endast innebär paketering.   

15.151 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  

16 21 120 

  1. är tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 12 § miljö-
prövningsförordningen, eller 

  

  2. endast avser glass eller endast innebär paketering.   

15.13101 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av högst 400 ton per kalenderår. 

6 7 920 
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   Mjölk   

15.170-i B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton 
per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

16 21 120 

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

10 13 200 

15.18001 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med 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. 

4 5 280 

   Oljor och fetter   

15.185-i B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av 

35 46 200 

  1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller 

  

  2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 

  

  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 § 
miljöprövningsförordningen. 

  

15.190 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av 

30 39 600 

  1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 

  

  2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på 
vegetabiliska råvaror. 

  

  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 
17 § miljöprövningsförordningen. 

  

15.200  C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5 kapitlet 4, 5, 6, 

12 15 840 
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8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 § miljöprövningsförordningen, 
eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

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. 

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

4 5 280 

   Glass   

15.210 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion 
av 

20 26 400 

  1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 

  

  2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 

  

  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 4, 8, 9, 12 eller 15 § 
miljöprövningsförordningen. 

  

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

10 13 200 

15.22001 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av 
högst 10 ton per kalenderår. Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4 5 280 

   Råsprit och alkoholhaltiga drycker   

15.230 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 
dryck genom jäsning eller destillation med en produktion 
av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 8 § miljöprövnings-
förordningen. 

24 31 680 

15.240 C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 
dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en 
årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton 
ren etanol per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 5 kapitlet  
8 § miljöprövningsförordningen. 
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15.240-1  1. Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 

10 13 200 

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

8 10 560 

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

6 7 920 

15.24001 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. 

2 2 640 

15.24002 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. 

2 2 640 

   Malt, maltdrycker och läskedrycker   

15.250 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.  

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 8 § miljöprövnings-
förordningen. 

20 26 400 

15.260  C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 8 § miljöprövnings-
förordningen. 

8 10 560 

15.26001 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst  
1 000 ton per kalenderår. 

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

5 6 600 

   Jäst   

15.270 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 
ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller för 
framställning av startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 

50 66 000 
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Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 8 § miljöprövnings-
förordningen. 

15.27001 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton 
per kalenderår eller för framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om 
högst tio kubikmeter. 

8 10 560 

   Kafferostning   

15.280 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 
75 000 ton kaffe per kalenderår. Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

  

15.280-5  1. Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 10 13 200 

15.280-6  2. Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton 
kaffe per kalenderår. 

6 7 920 

15.28001 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. 

3 3 960 

   Paketering av livsmedel   

15.310  C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i 
någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 
enligt någon av 1 till 27 paragraferna kapitel 5 
miljöprövningsförordningen. 

8 10 560 

   Foder av animaliska råvaror   

15.330-i B Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 
18 750 ton foder per kalenderår. Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten endast avser mjölk eller endast 
innebär paketering. 

30 39 600 

15.340 C Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton 
foder per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

16 21 120 

  1. är tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 29 § 
miljöprövningsförordningen, eller 

  

  2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.   
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15.34001 U Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller 
endast innebär paketering. 

2 2 640 

   Foder av vegetabiliska råvaror   

15.350-i B Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av 

30 39 600 

  1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller   

  2. mer än   

  a. 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 

  

  b. 300 ton per dygn i övriga fall   

  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

  

15.360 C Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 
produkter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

16 21 120 

  1. är tillståndspliktig enligt 5 kapitlet 31 § 
miljöprövningsförordningen. 

  

  2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller 
fetter eller endast innebär paketering. 

  

15.36001 U Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. Punkten 
gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.  

4 5 280 

   Foder av kombinerade råvaror   

15.370-i B Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
material uppgår till 

30 39 600 

  1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till 
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår, eller 

  

  2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till 
en mängd 

  

  a. per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 
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  b. per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 

  

  Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal 
som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för 
det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

  

   PÄLS, SKINN OCH LÄDER   

18.3001 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 
2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

 Timavgift 

   TRÄVAROR   

20.80 C Anläggning för lagring av 8 10 560 

  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 vatten-
begjutning 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 tillstånds-
pliktig enligt 8 kapitlet 8 § miljöprövnings-
förordningen. 

  

   KEMISKA PRODUKTER   

    Annan kemisk tillverkning   

24.44 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. 

25 33 000 

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

30 39 600 

  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 
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  a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktions-toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

  

  b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 
exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 
för ozonskiktet”, 

  

  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. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kapitlet miljöprövningsförordningen. 

  

24.46 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
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  1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 

  

  2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 

  

  3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 12 
kapitlet 45 § miljöprövningsförordningen, 

  

  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 12 kapitlet 45 § miljö-
prövningsförordningen. 

  

  Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kapitlet 3 §. 

  

24.46-1  1. 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. 

10 13 200 

24.46-2  2. Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material. 

10 13 200 

24.46-3  3. Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

12 15 840 

24.46-4  4. Mer än 10 ton men högst 1 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

8 10 560 

24.4601 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 
kalenderår. 

6 7 920 

24.4602 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

6 7 920 

24.4603 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. 

6 7 920 

    GUMMI- OCH PLASTVAROR    

25.30 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om 

12 15 840 

  1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara 
per kalenderår, och 
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  2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
13 kapitlet 3 §. 

  

25.3001 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

6 7 920 

25.50 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för 

  

  1. tillverkning av produkter av plast förutom endast 
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, 
eller 

  

  2. beläggning eller kalandrering med plast.   

  Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kapitlet  
3 eller 4 § miljöprövningsförordningen. 

  

25.50-1  a) Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 12 15 840 

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

8 10 560 

25.50-3  c) Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 

4 5 280 

25.50-4  d) Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

14 18 480 

25.50-5  e) Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering 
med plast. 

10 13 200 

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

8 10 560 

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

6 7 920 

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

4 5 280 

   ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 

   Cement, betong, kalk, krita och gips   

26.110  C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 12 15 840 

  1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller   

  2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

  

26.11001 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 7 9 240 

  1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller   
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  2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

  

26.150 C Asfaltverk eller oljegrusverk som   

26.150-1  1. ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 

14 18 480 

26.150-2  2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 dagar under en 
tolvmånadersperiod. 

12 15 840 

   YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST MED MERA 

   Ytbehandling, avfettning och färgborttagning med mera   

28.25 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast. Anmälningsplikten gäller inte betning 
med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 16 kapitlet 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen. 

  

28.25-1  1. om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 

10 13 200 

28.25-2  2. om verksamheten ger upphov till högst 1 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 

8 10 560 

28.7101 U Blästra mer än 50 men högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår. 

6 7 920 

28.90 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg. Anmälningsplikten 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 
kapitlet § 8 eller 19 kapitlet 2 till 3 paragraferna 
miljöprövningsförordningen. 

6 7 920 

28.95 C Anläggning för   

28.95-1  1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är en fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kapitlet 2, 3, 4 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen, 

8 10 560 

28.95-2  2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 

8 10 560 

28.95-3  3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 

8 10 560 

28.95-4  4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår 
eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 

6 7 920 

28.95-5  5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av 
mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, 
eller 

10 13 200 
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28.95-6  6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 
kalenderår. 

6 7 920 

28.9501 U Anläggning för vattenbaserad avfettning som ger upphov 
till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 
om verksamheten inte är en fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kapitlet 2, 3, 4 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen. 

4 5 280 

  METALLBEARBETNING MED MERA   

34.20  C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer 10 13 200 

34.80 C Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetnings-
maskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18 kapitlet 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 § miljöprövnings-
förordningen. 

Med total tankvolym avses det samma som i 18 kapitlet  
7 § andra stycket miljöprövningsförordningen. 

  

34.80-1  1. Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 

14 18 480 

34.80-2  2. Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 

12 15 840 

34.80-3  3. Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

6 7 920 

34.8001 U Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetnings-
maskinerna är högst 1 kubikmeter. 

Med total tankvolym avses det samma som i 18 kapitlet  
7 § andra stycket miljöprövningsförordningen. 

 Timavgift 

  SKEPPSVARV   

35.20 C  Skeppsvarv.  8 10 560 

35.2001 U Övriga varv 6 7 920 

   FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.30 C  Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 

  

39.30-1  1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 

12 15 840 
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  a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med 
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), 
kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 

  

  b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

  

39.30-2  2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 10 13 200 

39.30-3  3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 10 13 200 

39.30-4  4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 4 5 280 

  Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kapitlet 2 eller 3 § 
miljöprövningsförordningen. 

  

39.35 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av 
vägfordon till följd av reparation, underhåll eller 
dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kapitlet 2 eller 3 § miljö-
prövningsförordningen. 

12 15 840 

39.3501 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med högst 500 kilogram i lackering av 
vägfordon till följd av reparation, underhåll eller 
dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. 

6 7 920 

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.   

  Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kapitlet 2, 3 
eller 4 § miljöprövningsförordningen. 
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39.50-1  a) Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 

14 18 480 

39.50-2  b) Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

14 18 480 

39.50-3  c) Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

12 15 840 

39.5001 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel 

10 13 200 

39.5002 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 
ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

7 9 240 

39.5003 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 
kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

5 6 600 

39.5004 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 100 
kg men högst 500 kg organiska lösningsmedel. 

 Timavgift 

   HANTERING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B Anläggning för lagring eller annan hantering av 30 39 600 

  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, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 
kalenderår och produkterna 

  

  a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med 
de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket 
giftig", "giftig", "frätande", 
"cancerframkallande", "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller 

  

  b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
"akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet 
kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", 
"specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", 
"frätande för huden kategori 1B", "frätande för 
huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 
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1A", "cancerogenitet kategori 1B", 
"cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i 
könsceller kategori 1B", "mutagenitet i 
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet 
kategori 1A", "reproduktions-toxicitet kategori 
1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", 
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", 
"farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", 
"farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", 
"farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", 
"farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" 
eller "farligt för ozonskiktet, eller 

  3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, 
om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid 
ett och samma tillfälle. 

  

39.70 C Anläggning för lagring av 20 26 400 

  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 
anläggningen avser verksamhet för energi-
produktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 

  

  a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", 
"frätande", "cancerframkallande", "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller 

  

  b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 
1272/2008 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet 
kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut 
toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1", "specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande 
för huden kategori 1B", "frätande för huden 
kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", 
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet 
kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 
1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", 
"mutagenitet i könsceller kategori 2", 
"reproduktions-toxicitet kategori 1A", 
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", 
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"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt 
för ozonskiktet", eller 

  3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, 
om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid 
ett och samma tillfälle. 

  

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

8 10 560 

39.9001 U Anläggning för lagring av mer än 1 000 ton men högst  
5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle 
per kalenderår. 

4 5 280 

   GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

   Förbränning   

40.40-i A Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

90 118 800 

40.50-i B Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 
megawatt. 

  

40.50-i1  1. Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt. 

70 92 400 

40.50-i2  2. Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

40 52 800 

40.51  B  Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 
megawatt. 

30 39 600 

40.60 C Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av 

  

  1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om 
annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas, eller 

  

  2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om 
inget annat bränsle används än fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 

  

 
 
 
 
 
 

 Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 21 kapitlet 12 § miljöprövnings-
förordningen eller avser en stationär förbränningsmotor 
avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott. 
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40.60-1  a) Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

12 15 840 

40.60-2  b) Total installerad tillförd effekt av mer än 1 mega-
watt men högst 5 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

10 13 200 

40.60-3  c) Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilo-
watt men högst 1 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

6 7 920 

40.60-4  d) Total installerad tillförd effekt av mer än 10 mega-
watt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

12 15 840 

40.6001 U Yrkesmässig anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av 

4 5 280 

  1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas, eller 

  

  2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används 
än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 

  

   Vindkraft   

40.100 C Verksamhet med 4 5 280 

  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 21 kapitlet 13 eller 14 § miljö-
prövningsförordningen. 

  

40.10001 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är lägre än 50 meter. 

2 2 640 

   FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING  

50.10  C  Anläggning för tvättning av  13 17 160 

   1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,    

   2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,    
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   3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller    

   4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.  

  

50.1001 U Anläggning för tvättning av 2 000 till 5 000 personbilar 
per år eller 400 till 1 000 lastbilar, bussar eller andra 
tyngre vägfordon per år. 

7 9 240 

50.1002 U Övriga fordonstvättanläggningar.  Timavgift 

50.1003 U Däckverkstad med tvätt av däck.  Timavgift 

50.20 C Anläggning där det per kalenderår hanteras 7 9 240 

  1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, 
eller 

  

  2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 

  

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

  

50.2001 U Anläggning där mindre än 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränslen eller högst 1 000 000 normalkubikmeter 
gas avsett som motorbränsle hanteras per år. 

4 5 280 

50.2002 U Fordonsverkstad.  Timavgift 

50.2003 U Verkstad för reparationer av båtmotorer eller 
motordrivna maskiner. Gäller ej varv. 

 Timavgift 

   HAMNAR OCH FLYGPLATSER   

  Hamnar   

63.10 B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på mer än 1 350. 

Tillståndsplikten gäller inte 

  

  1. hamn för Försvarsmakten, eller   

  2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår. 

  

63.10-1  a) Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 120 158 400 

63.10-2  b) Hamn med 2 000 till 5 000 anlöp per 
kalenderår 

80 105 600 

63.10-3  c) Hamn med 300 till 2 000 anlöp per kalenderår 40 52 800 

63.10-4  d) Hamn med 50 till 300 anlöp per kalenderår 30 39 600 

63.10-5  e) Hamn med 10 till 50 anlöp per kalenderår 20 26 400 

63.10-6  f) Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 10 13 200 

63.2001 U Fritidsbåtshamn, med fler än 600 fritidsbåtar eller 
liknande med tvättplats eller vinterförvaring. 

7 9 240 
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63.2002 U Fritidsbåtshamn med fler än 50 men högst 600 
fritidsbåtar eller liknande med tvättplats eller 
vinterförvaring. 

5 6 600 

63.2003 U Fritidsbåtshamn med fler än 50 fritidsbåtar eller liknande 
utan tvättplats och vinterförvaring. 

4 5 280 

63.2004 U Fritidsbåtshamn med färre än 50 fritidsbåtar eller 
liknande med tvättplats eller vinterförvaring. 

3 3 960 

63.2005 U Fritidsbåtshamn med färre än 50 fritidsbåtar eller 
liknande utan tvättplats eller vinterförvaring. 

2 2 640 

  Annan infrastruktur   

 U Vägar i drift upplåtna för allmän trafik   

63.10001   1. Trafikverkets vägar (samtliga inom kommunen). 20 26 400 

63.10002   2. Kommunala vägar (samtliga inom kommunen). 10 13 200 

63.10003 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

12 15 840 

  LABORATORIER   

73.10 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total 
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 

14 18 480 

  1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
denna förordning, 

  

  2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kapitlet miljöbalken, eller 

  

  3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga 
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

  

   TANKRENGÖRING    

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, 

18 23 760 

  1. enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 

  

  2. enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen 
och blandningar, ändring och upphävande av 
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direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt 
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, 
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet 
i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”. 

  a) 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. 

  

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

  

   HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   

85.10  C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.  12 15 840 

85.1001 U Sjukhus med högst än 200 vårdplatser. 8 10 560 

 U Tandvårdsverksamhet   Timavgift 

85.3001   a) 10 behandlingsstolar eller fler, för tandläkare,   

85.3002   b) 5 till 9 behandlingsstolar för tandläkare,   

85.3003   c) 1 till 4 behandlingsstolar för tandläkare.   

   RENING AV AVLOPPSVATTEN   

90.10 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för 
avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
2 000 personekvivalenter eller mer 
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90.10-1  1. mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
minst 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 

45 59 400 

90.10-2  2. mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
minst 2 000 personekvivalenter men mindre än  
20 000 personekvivalenter. 

30 39 600 

90.16 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för 
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 
men mindre än 2 000 personekvivalenter. 

  

90.16-1  1. mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
minst 500 personekvivalenter men högst 1 999 
personekvivalenter. 

25 33 000 

90.16-2  2. mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 200 personekvivalenter men högst 499 
personekvivalenter. 

15 19 800 

90.2001 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 
men högst 200 personekvivalenter. 

8 10 560 

90.2002 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 
men högst 100 personekvivalenter. 

6 7 920 

90.2004 U Allmän ledningsnätsanläggning för spillvatten, inklusive 
pumpstationer, som inte omfattas av tillstånd eller 
anmälan av tillhörande avloppsreningsverk. 

16 21 120 

90.2005 U Allmän ledningsnätsanläggning för dagvatten, inklusive 
reningsanläggningar. 

20 26 400 

90.2006 U Annan ledningsnätsanläggning för dagvatten, inklusive 
reningsanläggningar. 

5 6 600 

90-2007 U Dagvattenanläggning eller motsvarande anordning för att 
rena dagvatten. 

4 5 280 

   AVFALL    

   Förbränning    

90.200-i A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1 till 3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

100 132 000 

90.201-i A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 

100 132 000 
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I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1 till 3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

90.210-i B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

70 92 400 

  1. mer än 3 ton per timme, eller   

  2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 

  

  I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1 till 3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

  

90.211-i B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 

70 92 400 

  1. mer än 3 ton per timme, eller   

  2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 

  

  I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1 till 3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

  

90.220  B  Samförbränningsanläggning där icke farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 

25 33 000 

  1. högst 3 ton per timme, eller   

  2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.   

  I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1 till 3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

  

90.221 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

25 33 000 

  1. högst 3 ton per timme, eller   

  2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.   

  I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1 till 3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

  

90.230  C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1 till 
3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av 
avfall 

10 13 200 
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90.23001 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. Punken gäller inte 
anläggning som endast förbränner rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1 till 3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

10 13 200 

   Deponering   

90.271 B Deponera icke-farliga muddermassor på land längs små 
sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har 
muddrats från, om 

  

  1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller   

  2. föroreningsrisken inte endast är ringa.   

90.271-1  a) Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 

14 18 480 

90.271-2  b) Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 
ton. 

12 15 840 

90.281 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs 
små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har 
muddrats från, om 

6 7 920 

  1. mängden massor är högst 1 000 ton, och   

  2. föroreningsrisken endast är ringa.   

90.300-i B Deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om 50 66 000 

  1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men 
högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller  

  

  2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 
ton. 

  

  Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §, förordning 2016:1188. 

  

90.310  B  Deponering av icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller 
inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälnings-
pliktig enligt 29 kapitlet 18, 19, 20 eller 21 § miljö-
prövningsförordningen.  

40 52 800 

90.341 C Sluttäckt deponi 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. 

12 15 840 

90.34101 
 
 
 
 
 

U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt 
enligt 29 kapitlet 26 § miljöprövningsförordningen. 

8 10 560 
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   Biologisk behandling   

90.161 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall 
och 

16 21 120 

  1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår, eller 

  

  2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår 

  

  Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen   

  1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller   

  2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kapitlet 
2 eller 3 § miljöprövningsförordningen. 

  

90.171  C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om 

6 7 920 

  1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 
ton per kalenderår, eller 

  

  2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår. 

  

  Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kapitlet 2 eller 
3 § miljöprövningsförordningen. 

  

90.17001 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om 

4 5 280 

  1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, 
eller 

  

  2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

  

   Återvinning för anläggningsändamål   

90.131 B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

18 23 760 

90.141 C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

  

90.141-1  1. Mer än 20 000 ton per år. 12 15 840 

90.141-2  2. Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år. 8 10 560 

90.141-3  3. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år. 6 7 920 
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90.141-4  4. Högst 1 000 ton per år. 4 5 280 

   Uppgrävda massor   

90.370  C  Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behandlingen sker, 
om behandlingen pågår under högst en tolvmånaders-
period och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 
eller 25 §, förordning 2016:1188. 

12 15 840 

  Konvertering av smittförande avfall   

90.382 C Konvertering av smittförande avfall på ett sjukhus 8 10 560 

  Avvattning   

90.375 C Avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton. 

8 10 560 

   Mekanisk bearbetning och sortering   

90.100 B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

Tillståndsplikten gäller inte 

  

  1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 

  

  2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 29 
kapitlet 65 § miljöprövningsförordningen. 

  

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

40 52 800 

90.100-2  b) Den hanterade avfallsmängden är större än 10 
000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

32 42 240 

90.110 C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden 
avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

  

  2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål. 

  

90-110-1  a) Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per 
kalenderår. 

16 21 120 

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

12 15 840 

90.110-3  c) Återvinna mer än 100 000 ton avfall genom 
krossning, siktning eller mekanisk bearbetning 
för byggnads- eller anläggningsändamål 

24 31 680 

90-110-4  d) Återvinna mer än 50 000 men högst 100 000 
ton avfall genom krossning, siktning eller 

21 27 720 
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mekanisk bearbetning för byggnads- eller 
anläggningsändamål 

90.110-5  e) Återvinna mer än 10 000 men högst 50 000 ton 
avfall genom krossning, siktning eller mekanisk 
bearbetning för byggnads- eller anläggnings-
ändamål 

18 23 760 

90.110-6  f) Återvinna högst 10 000 ton avfall genom 
krossning, siktning eller mekanisk bearbetning 
för byggnads- eller anläggningsändamål. 

15 19 800 

90.70 B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer 
än 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 

  

90.70-1  1. Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 
ton per kalenderår. 

40 52 800 

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

25 33 000 

90.80 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 12 15 840 

  1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 

  

  2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall. 

  

90.8001 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

6 7 920 

   Elavfall   

90.90  C  Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt 
behandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter innan ytterligare behandling. 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. 

10 13 200 

   Uttjänta fordon   

90.119 B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

  

90.119-1  1. Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 
ton per kalenderår. 

35 46 200 

90.119-2  2. Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

20 26 400 
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90.120 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna 

16 21 120 

  1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings-
förordningen (2007:186), eller 

  

  2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt 
inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen. 

  

  Förberedelse för återanvändning   

90.29 C Förbereda avfall för återanvändning 8 10 560 

   Lagring som en del av att samla in avfall   

90.30 B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

20 26 400 

  1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

  

  2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. 

  

90.40 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

12 15 840 

  1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 

  

  2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-
farligt avfall i andra fall. 

  

90.4001 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 

3 3 960 

90.50 B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 

20 26 400 

  1. mer än 5 ton och utgörs av olja,   

  2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,   

  3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 

  

  4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,   

  5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 
eller 

  

  6. mer än 1 ton i andra fall.   

90.60 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 

5 6 600 

  1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av 
olja, 
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  2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs 
av blybatterier, 

  

  3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller 

  

  4. elektroniska produkter,   

  5. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs 
av impregnerat trä, 

  

  6. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 
eller 

  

  7. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.   

90.6001 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 

2 2 640 

  1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,   

  2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,   

  3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 

  

  4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,   

  5. högst 200 kilogram i andra fall.   

   Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande   

90.450 B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel.  

30 39 600 

90.420 B Behandling av icke‐farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår.  

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 

20 26 400 

90.430 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

10 13 200 

   SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

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

20 26 400 
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92.20 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. 

  

92.20-1  1. Mer än 100 000 skott per kalenderår. 9 11 880 

92.20-2  2. Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 
kalenderår. 

7 9 240 

92.20-3  3. Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

5 6 600 

92.2001 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber mindre än 20 millimeter) för högst 5 000 skott 
per kalenderår. 

3 3 960 

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

6 7 920 

92.10001 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 5 6 600 

92.10002 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 3 3 960 

92.10003 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 2 2 640 

 


