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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 20 september 2018, kl 18.30 
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Mötet inleds klockan 18.00 med demokraticafé. Under demokraticafét finns möjlighet för allmänheten att ta del 
av och lämna synpunkter på Hållbarhetsberedningens förslag till Hållbarhetsstrategi www.hjo.se  
 
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta växeln (0503-350 00 eller 
vaxeln@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring. 
 
Hjo 2018-09-12 
 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Kerstin Strandbergh (M) och Anders Karlsson (S) utses att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
Ersättare: Lars Glad (M) och Nils-Olof Appelblom (V). 
Justeringstid: Måndag 24 september 2018, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

Information 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Föredragande: Förbundschef Pelle Holmström 

Barn- och ungdomsutskottet 
Föredragande: Ann-Christine Fredriksson (M) 

 
6. Miljösamverkan Östra Skaraborg: 

Taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och fo-
derlagstiftningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla 
fr o m 2019-01-01 och ersätter tidigare taxa som upphör att 
gälla 2018-12-31. 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

7. Miljösamverkan Östra Skaraborg: 
Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens om-
råde med tillhörande taxebilagor 1 – 4 för Miljösamverkan 
Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-01-01 och ersätter tidi-
gare taxa som upphör att gälla 2018-12-31. 

8. Miljösamverkan Östra Skaraborg: 
Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekurso-
rer för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-
01-01 och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 2018-12-
31. 

9. Miljösamverkan Östra Skaraborg: 
Taxa för tillsyn inom strålskyddsla-
gens område (solarier) 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område för 
Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-01-01 
och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 2018-12-31. 

10. Avfallshantering Östra Skaraborg: 
Avfallstaxa fr o m 2019-01-01 
Föredragande: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna Avfallshantering Östra Skaraborgs förslag till ny avfalls-
taxa att träda i kraft den 1 januari 2019. 

11. Rådet för funktionshinderfrågor 
upphör och ersätts av nya arbets-
former för dialog 
Föredragande: Ordförande rådet för 
funktionshinderfrågor Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- rådet för funktionshinderfrågor ersätts med nya arbetsformer 
  för att öka dialogen med målgruppen och därmed stärka  
  inflytandet hos personer med funktionsnedsättning,  
- rådet för funktionshinderfrågor och dess reglemente upphör  
  därmed att gälla, samt 
- kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera förändringen  
  senast 30 oktober 2019. 

12. Valärenden  

13. Nya motioner att anmäla  

14. Anmälningsärenden  
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ks § 100 2018-167 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig 
kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr 
o m 2019-01-01 och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 2018-12-31. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa enligt offentlig kontroll 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 8/18 samt taxa för offentlig kontroll enligt livs-
medels- och foderlagstiftningen. 

ekcg
Blyertspenna



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-06-08

Dir § 8 Dnr 2015-4784

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen

Beslut
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i
Miljösamverkans medlemskommuner att anta reviderad taxa för offentlig kontroll
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan östra Skaraborg.
Taxan ska gälla från den 1 januari 2019 och ersätter tidigare taxa inom
livsmedels- och foderlagstiftningens område som upphör att gälla
den 31 december 2018.

Redogörelse för ärendet
De taxor som nu gäller för offentlig kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen beslutades av kommunfullmäktige i Miljösamverkans
medlemskommuner under 2015:

• Falköping: 2015-10-26, KF Ä15, Dnr 2015/295 406
• Hjo: 2015-09-24, KF Äi0, Dnr 2015-286
• Karlsborg: 2015-09-28, KF § 136 (bilaga 109)
• Skövde: 2015-10-26, KF Ä14 (KS2015.0386)
• Tibro: 2015-09-28, KF § 96, Dnr 2015-000300 40

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 30 maj 2018 att föreslå direktionen
att föreslå medlemskommunerna att anta en reviderad taxa för offentlig kontroll
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen (MN § 40).

Skälen för miljönämndens beslut
Huvudsyftet med en ny livsmedels- och fodertaxa är att anpassa index-
uppräkningen "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV) till Sveriges
Kommuner och Landstings förslag, samt att anpassa grundfaktorn till de faktiska
kostnaderna.

Avsikten med en ny taxa är också att ge Miljösamverkan östra Skaraborg bättre
förutsättningar att få tillgång till de resurser som krävs för att nå och upprätthålla
en hög kvalitet på livsmedelskontrollen. Det är viktigt att medlemskommunerna
har en uppdaterad taxa och att verksamheten är så självfinansierad som möjligt
(självkostnadsprincipen). I förslaget ingår en extra höjning av grundfaktorerna för
den fasta årliga avgiften med ca 3 procent samt 5 procent för oplanerad kontroll
och prövning, i syfte att kontrollverksamheten ska vara självfinansierad.

Beslutet tas med stöd av livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Dir § 8 forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-06-08

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2018-05-31
Miljönämndens beslut 2018-05-30, MN § 40, med bilaga: Taxa för offentlig

kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Bilaga
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Dir§8

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter tidigare taxa för offentlig
kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen som upphör att gälla den
31 december 2018.

I ärenden som rör prövningar och registreringar tillämpas taxan på ärenden som
kommer in efter denna dag.

Inledande bestämmelser

§ 1
Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs kostnader för offentlig
kontroll enligt EG:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedels-
lagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

§ 2
Avgifter enligt denna taxa tas ut för

1. prövning av ärenden
2. registrering av anläggning
3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll
4. bemanning vid styckningsanläggningar
5. inställelse och andra åtgärder vid extra offentlig kontroll
6. handläggning och andra åtgärder vid extra offentlig kontroll
7. intyg.

§ 3
Avgifter tas inte ut för

1. handläggning av överklaganden
2. kontroll som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade
3. handläggning för att svara på remisser.

§ 4
Miljönämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna med
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats i
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018.

§ 5
Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av nämnden efter
handläggning av den ansökan, anmälan eller offentliga kontroll som medför
avgiftsskyldighet.
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Grundfaktorer

§ 6
Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn

1. 1 337 kronor för planerad offentlig kontroll

2. 1081 kronor för oplanerad offentlig kontroll

3. 1081 kronor för prövning.

Miljönämnden tar ut avgifter i förhållande till den kontrolltid som en anläggning
tilldelas, eller i förhållande till faktiskt nedlagd tid i varje ärende, eller enligt de andra
grunder som anges i denna taxa. Avgiften fås fram genom att multiplicera tid eller
antalet grundfaktorer med grundfaktorn.

För inspektioner, provtagning och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
18.30 och 07.00 samt lördagar, helgaftnar och helgdagar, tar nämnden ut avgift med 1,5
gånger ordinarie avgift.

Kontrolltiden för oplanerad offentlig kontroll omfattar bland annat tid för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, resor,
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 tar nämnden inte ut någon avgift. För extra offentlig kontroll ligger
kostnaden för resor och provtagning utanför grundfaktorn.

Kostnaden för resor till och från anläggning samt provtagning ligger i grundfaktorn för
planerad offentlig kontroll. Detta innebär att den kontrolltid som varje anläggning
tilldelas inte omfattar tid för resor.

Avgift för prövning

§ 7
Avgiften för ansökan beräknas genom att den faktiskt nedlagda tiden i ett
ansökningsärende multipliceras med grundfaktorn för prövning.

Avgiften för prövning ska betalas för varje ärende som prövningen avser.

Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

8
Avgiften för prövning i ärenden ska betalas med full avgift även om miljönämnden
avslår ansökan.

Avgift för anmälan av anläggning för registrering

§ 9
Den som anmäler en anläggning för registrering för att driva en livsmedelsverksamhet
ska betala en avgift motsvarande en grundfaktor för oplanerad offentlig kontroll.
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Årlig kontrollavgift

§ 10
För planerad offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en årlig kontrollavgift
betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden beslutar för anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom tillämpning av Livsmedelverkets gällande vägledning för
beräkning av kontrolltid med undantag av justering vid erfarenhetsklassning.

Justering av kontrolltid med anledning av erfarenhetsklassning sker enligt taxebilaga 1.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beslutade kontrolltiden
multipliceras med grundfaktorn för planerad offentlig kontroll.

11
För planerad offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift
betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden beslutar för anläggningen.
Nämnden tillämpar Statens jordbruksverks gällande vägledning Riskklassificering av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter om offentlig kontroll av ,foder
och animaliska biprodukter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och
erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beslutade kontrolltiden
multipliceras med grundfaktorn för planerad offentlig kontroll.

12
Om en tillämpning av 10 eller 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen i stället tilldelas kontrolltid på grundval av
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

§ 13
Årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.

§ 14
För registrerade anläggningar ska den årliga kontrollavgiften betalas från och med det
kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med hela
avgiftsbeloppet för varje påbörjat kalenderår.

§ 15
Om en anläggning tilldelas en annan kontrolltid ska den nya årliga kontrollavgiften
betalas från och med det följande kalenderåret.
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§16
Den årliga kontrollavgiften ska betalas vid kalenderårets början av livsmedels- och
foderföretagare (den som äger eller innehar anläggningen) vars verksamhet är föremål
för kontroll.

§ 17
Avgiftsskyldigheten upphör fån och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten upphört.

Avgift för oplanerad extra offentlig kontroll

§ 18
Om bristande efterlevnad medför oplanerad extra offentlig kontroll som går utöver den
planerade kontrollverksamheten, tar nämnden ut avgift för

1. oplanerad extra offentlig kontroll för faktiskt nedlagd kontrolltid

2. inställelse enligt 20 § i denna taxa

3. faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller den företagare
som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen
genomförs ska betala de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. Detta
står i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Kontrollavgiften för kontrolltid beräknas genom att den nedlagda kontrolltiden
multipliceras med grundfaktorn för oplanerad offentlig kontroll.

Avgift för intyg

§ 19
Den som begär ett intyg enligt livsmedelslagstiftningen ska betala en avgift
motsvarande två grundfaktorer för oplanerad offentlig kontroll.

Avgift för inställelse

§ 20
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen 232 kronor
per kontrolltillfälle. Miljönämnden tar ut en avgift för inställelse endast vid oplanerad
extra offentlig kontroll.

Höjning eller nedsättning av avgift

§ 21
Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter om det finns särskilda
skäl.
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Betalning av avgift

§ 22
Betalning av avgifter enligt denna taxa ska ske till kommunalförbundet Miljösamverkan
östra Skaraborg genom dess miljönämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i
beslutet om avgift eller i fakturan.

Överklagan av avgift och verkställighet

§ 23
Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att
kommunal nämnd får besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det
överklagas.

§ 24
Av 31 § livsmedelslagen och 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter framgår
att nämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.
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Taxebilaga 1. Justering av årlig kontrolltid med
anledning av erfarenhetsklassning
Tabell 1. Erfarenhetsklass A - Årlig kontrolltid (timmar) justeras ned

Årlig Minskning av årlig
kontrolltid kontrolltid
resultat av

riskklassning
inkl.

kontrolltids-
tillägget

Årlig Minskning av årlig
kontrolltid kontrolltid
resultat av

riskklassning
inkl.

kontrolltids-
tillägget

0 0 10 3

0,5 0 10,5 3

1 0 11 3

1,5 0 11,5 3,5

2 0 12 3,5

2,5 0,5 12,5 3,5

3 0,5 13 4

3,5 0,5 13,5 4

4 1 14 4

4,5 1 14,5 4,5

5 1 15 4,5

5,5 1,5 15,5 4,5

6 1,5 16 5

6,5 1,5 16,5 5

7 2 17 5

7,5 2 17,5 5,5

8 2 18 5,5

8,5 2,5 18,5 5,5

9 2,5 19 6

9,5 2,5 19,5 6
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Tabell 2. Erfarenhetsklass C - Årlig kontrolltid (timmar) justeras upp
Årlig Ökning av årlig

kontrolltid kontrolltid
resultat av

riskklassning
inkl.

kontrolltids-
tillägget

Årlig Ökning av årlig
kontrolltid kontrolltid
resultat av

riskklassning
inkl.

kontrolltids-
tillägget

0 0,5

0,5 0,5

1 0,5

1,5 0,5

2 0,5

2,5 1

3 1

3,5 1

4 1

4,5 1

5 1

5,5 1,5

6 1,5

6,5 1,5

7 1,5

7,5 2

8 2

8,5 2

9 2,5

9,5 2,5

10 2,5

10,5 3

11 3

11,5 3

12 3,5

12,5 3,5

13 3,5

13,5 4

14 4

14,5 4

15 4,5

15,5 4,5

16 4,5

16,5 5

17 5

17,5 5

18 5,5

18,5 5,5

19 5,5

19,5 6
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ks § 101 2018-168 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1 – 4 för Miljösamverkan Östra 
Skaraborg att gälla fr o m 2019-01-01 och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 2018-12-
31. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 9/18 samt taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

 

ekcg
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MILJÖSAMVERKAN
  ÖSTRA SKARABORG

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-06-08

Dir § 9 Dnr 2015-3049

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Beslut
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i
Miljösamverkans medlemskommuner att anta reviderad taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1-4 för
Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan ska gälla från den 1 januari 2019 och
ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område som upphör att gälla
den 31 december 2018.

Redogörelse för ärendet
De taxor som nu gäller för prövning och tillsyn enligt miljöbalken beslutades av
kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner under 2015:

• Falköping: 2015-10-26, KF § 130, Dnr 2015/296 406.
• Hjo: 2015-09-24, KF § 172, Dnr 2015-285.
• Karlsborg: 2015-09-28, KF § 135, Dnr 229.2015.
• Skövde: 2015-10-26, KF § 117/15.
• Tibro: 2015-09-28, KF § 95, Dnr 2015-000299 40.

Huvudsyftet med en ny miljöbalkstaxa är att anpassa taxan till relativt nya (2017-
02-02) ändringar i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Vi passar också
på att uppdatera taxan efter våra erfarenheter och ett förslag från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). SKL har publicerat ett förslag till ny taxa för
miljöfarliga verksamheter 2017-05-19.

De flesta verksamheter kommer att få samma avgift som tidigare. Några
verksamheter kommer att få en sänkning och några kommer att få en höjning.

En sammanfattning av föreslagna ändringar av betydelse redovisar i en separat
bilaga.

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 30 maj 2018 att föreslå direktionen
att föreslå medlemskommunerna att anta en reviderad taxa för offentlig kontroll
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen (MN § 41).

Skälen för miljönämndens beslut
Avsikten med en ny miljöbalkstaxa är att ge Miljösamverkan östra Skaraborg
bättre förutsättningar att få tillgång till de resurser som krävs för att nå och
upprätthålla en hög kvalitet på miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Efter det att kommunerna beslutade om nya miljöbalkstaxor 2015 har det hänt
mycket i lagstiftningen som styr tillsyn och kontroll inom miljöbalksområdet. Hur
vi klassar miljöfarliga verksamheter har ändrats i grunden. Det är viktigt att
medlemskommunerna har en uppdaterad taxa och att verksamheten är så
självfinansierad som möjligt (självkostnadsprincipen).

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Dir § 9 forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-06-08

Med stöd av de erfarenheter som miljönämnden har fått av olika verksamheters
miljö- och hälsorisker och därmed deras tillsynsbehov har omprioriteringar gjorts
av vissa nivåer i taxan.

Anledningen till att de verksamheter som i dag har timavgift föreslås få en fast
årlig avgift är att vi bedömer att de ur miljörisksynpunkt behöver en regelbunden
återkommande tillsyn, i stället för som i dag sporadisk tillsyn när till exempel
klagomål kommer in.

Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken som säger att
kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2018-05-31
Sammanställning av ändringar som föreslås i nya miljöbalkstaxan 2019
Miljönämndens beslut 2018-05-30, MN § 41, med bilaga: Taxa för prövning

och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1-4

Bilaga
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande

taxebilagor 1-4

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Dir § 9

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter tidigare taxa inom
miljöbalkens område som upphör att gälla den 31 december 2018.

I ärenden som gäller ansökningar och anmälningar tillämpas taxan på ärenden
som kommer in efter denna dag.

Till denna taxa hör följande bilagor:

Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt
övrig tillsyn 8

Taxebilaga 2: Klassningskoder och avgiftsklasser för miljö- och
hälsoskyddsverksamheter 15

Taxebilaga 3: Debiteringsfaktorer för avgiftsklasser 73

Taxebilaga 4: Erfarenhetsbedömning 74



Inledande bestämmelser
§ 1
Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs prövning och
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Utöver vad som anges i denna taxa kan Miljönämnden östra Skaraborg ta ut
ersättning bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader
med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2
Avgifter enligt denna taxa ska betalas för

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av
ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
eller information om verksamhet eller åtgärd

3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

§ 3
Avgifter tas inte ut för

1. tillsyn som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade

2. handläggning av överklaganden

3. handläggning för att svara på remisser.

§ 4
Miljönämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings
webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober
månad 2018.

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av
Miljönämnden östra Skaraborg.

5
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt
denna taxa eller enligt 26 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken skyldiga att lämna de
uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna
bestämmas.
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Miljönämnden tar ut avgifter

1. för den handläggningstid som taxan anger för ärendet (fast avgift)

2. för den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (årlig tillsynsavgift)

3. för den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift)

4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

Grundfaktor
§ 6
Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn 1 009 kronor.

Timavgift

§ 7
Timavgiften fås fram genom att ett ärendes handläggningstid multipliceras med
grundfaktorn. Timavgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid i varje
ärende. Om den sammanlagda tiden understiger en halv timme per år tar nämnden
inte ut någon avgift.

Med handläggningstid vid timavgift avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut m.m.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 18.30 och 07.00 samt lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar, tar
nämnden ut avgift med 1,5 gånger ordinarie avgift.

Avgift för prövning

§ 8
Avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas i fotin av fast avgift eller timavgift.

Den fasta avgiften räknas ut genom att den debiteringsfaktor som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med grundfaktorn i 6 §.

En timavgift räknas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med grundfaktorn eller enligt de grunder i övrigt som anges
taxebilaga 1.

Avgifter för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser.
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§ 9
Avgiften för prövning ska betalas av sökanden.

Miljönämnden tar inte ut någon avgift för en ansökan som återkallas innan
handläggningen påbörjats.

Timavgift tas ut för ansökan som återkallas efter det att handläggningen påbörjats.
Timavgiften får aldrig bli högre än prövningsavgiften.

§ 10
Sökanden ska betala full avgift för prövning även om miljönämnden avslår eller
avvisar ansökan.

§ 11
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
Miljönämnden östra Skaraborg är sökanden i förekommande fall också skyldig att
ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 § miljöbalken för sakkunniga
som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även
skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd,
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken.

§ 12
Utöver avgiften för prövning kan miljönämnden ta ut avgifter för tillsyn av den
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser, enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för anmälan eller information
13

Avgifter för handläggning av anmälan av eller infoiiiiation om verksamhet eller
åtgärd ska betalas i form av fast avgift eller i form av timavgift.

Den fasta avgiften räknas ut genom att den debiteringsfaktor som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med grundfaktorn i 6 § i denna taxa.

En timavgift räknas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med grundfaktorn eller enligt de grunder i övrigt som anges
taxebilaga 1.

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

§ 14
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser
att bedriva en verksamhet eller genomföra en åtgärd.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen (2013:251) är anmälaren i förekommande fall också
skyldig att ersätta miljönämndens kostnader för kungörelser i ärendet.
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Miljönämnden tar inte ut någon avgift för anmälan som återkallas innan
handläggningen har påbörjats.

15
Utöver avgifter med anledning av handläggning av anmälan eller information kan
miljönämnden komma att ta ut avgifter för tillsyn i övrigt av den verksamhet eller
åtgärd anmälan avser, enligt vad som anges i denna taxa.

Fast avgift och årlig tillsynsavgift
§ 16
För regelbunden planerad tillsyn över sådan anläggning eller verksamhet som
anges i taxebilaga 1 och 2 ska verksamhetsutövaren betala en årlig tillsynsavgift.
Avgiften beräknas genom att multiplicera debiteringsfaktorn med grundfaktorn
enligt med 6 § i denna taxa. Debiteringsfaktorn bestäms genom klassificering
enligt taxebilaga 2 och 3 eller genom debiteringsfaktorn som anges direkt i
taxebilaga 1.

En sänkning av den årliga avgiften kan ske genom de erfarenhetsbedömningar
som miljönämnden gör av verksamheten enligt taxebilaga 4.

Ytterligare tillsynsavgifter grundade på erfarenhetsbedömning efter planerad
tillsynsinsats kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 4.

I den årliga tillsynsavgiften ingår inte:

• Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte följer förelägganden
eller förbud eller bristande egenkontroll.

• Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten eller
handläggning av klagomål.

• Handläggning vid utökat tillsynsbehov t.ex. med anledning av
utredningsvillkor.

För sådan handläggning ska, förutom den årliga tillsynsavgiften, avgift tas ut
som timavgift som räknas ut genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden multipliceras med grundfaktorn.

§ 17
För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas utifrån vad som
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet som
medför den högsta avgiften (huvudverksamhet) samt 25 procent av summan av de
belopp som anges för de övriga verksamheterna (biverksamheter). 25-procents-
regeln tillämpas i de fall en verksamhet orsakar mer tillsynstid än vad nämnden
bedömer behövs för huvudverksamheten. Tillägg med 25 procent ska inte betalas
för processer som är typiska för huvudverksamheten (processmässigt är
integrerade).
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Om en anläggning eller annan inrättning omfattar flera hälsoskyddsverksamheter
enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet som medför den
högsta avgiften (huvudverksamhet) samt 25 procent av summan av de belopp som
anges för de övriga verksamheterna (biverksamheter).

18
Fasta årliga avgifter avser kalenderår och ska betalas i förskott. En sådan avgift
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det år som beslut om
tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan har gjorts. För de
verksamheter där tillstånd eller anmälan inte krävs ska en fast årlig avgift betalas
från och med det år som följer efter det år som verksamheten påbörjats. För tillsyn
som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften för prövning eller för
handläggning av anmälan, tar miljönämnden ut en timavgift. En fast årlig avgift
ska betalas med fullt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

Avgift för tillsyn i övrigt
§ 19
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas

1. i form av timavgift, som tas fram genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
grundfaktorn

2. enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.

§ 20
Avgifter för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller av den som genom en åtgärd orsakar avgiften.

För tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som
enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader eller den
som tillsynen riktas mot.

Avgift för inställelse
§ 21
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på (resor till och från)
anläggningen 232 kronor per tillsynstillfälle. Miljönämnden tar ut en avgift för
inställelse endast vid extra tillsyn eller planerad tillsyn med timavgift.

Vid regelbunden planerad tillsynen ingår resor i den årliga tillsynsavgiften.

Nedsättning av avgift
§ 22
Nämnden får besluta att sätta ned eller efterskänka avgifter om det finns särskilda
skäl. Avgiften ska vara uppenbart oriktig i förhållande till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid, egenkontroll eller andra
omständigheter.
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Årlig tillsynsavgift sätts ned med 80 procent året efter att en anläggning eller
verksamhet med prövningsnivå A eller B som anges i taxebilaga 2 upphört men
där miljötillståndet behålls.

Betalning av avgifter
§ 23
Betalningen av avgifter enligt denna taxa ska ske till kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg genom dess miljönämnd. Betalningen ska ske
inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan.

Verkställighetsfrågor m.m.
§ 24
Miljönämnden östra Skaraborgs beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken. Detta framgår av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

§ 25
Miljönämnden östra Skaraborg får besluta att dess beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas. Detta framgår av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 §
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

§ 26
Miljönämnden östra Skaraborgs beslut om avgift kan överklagas hos
länsstyrelsen. Detta framgår av 19 kap. 1 § miljöbalken.
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Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan,
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn
Avgift för ansökan, anmälan, tillsyn m.m. fås fram genom att tilldelad
debiteringsfaktor multipliceras med grundfaktorn i 6 § i taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område. Timavgiften fås fram genom att multiplicera ett
ärendes handläggningstid med grundfaktorn.

Ärendebeskrivning Debiterings.
faktor/avgift

Allmänna hänsynsregler m.m. (kap. 2 miljöbalken)
Tillsyn

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

(I de fall tillsynen
inte ingår i den
årliga tillsyns-
avgiften enligt
taxebilaga 2)

Skydd av omräden, natur (kap. 7 miljöbalken)

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

3 per ansökan

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

Timavgift

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

2 per anmälan

Tillsyn
Aterkommande tillsyn av följande områden eller objekt:

- Vattenskyddsområden 4 per år
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

8



Miljöfarlig verksamhet (kap. 9 miljöbalken)

Prövning

SIM! (/t'lopj/

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt enligt 1 kap. 5 och 12 § miljöprövningsförordning (2013:251)
avseende:

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

2a - med platsbesök
2b - utan platsbesök

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma
fastighet och vid samma tillfälle

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-15
personekvivalenter
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 16-25
personekvivalenter
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200
personekvivalenter

4 per ansökan

5 per ansökan
3 per ansökan
4 per ansökan för
första ansökan enligt
punkt 1,

5 per ansökan för
första ansökan enligt
punkt 2a eller
3 per ansökan för
första ansökan enligt
punkt 2b

samt 3 per ansökan
för varje ytterligare
ansökan enligt
punkterna 1, 2a eller
2b
4 per ansökan
5 per ansökan

7 per ansökan

10 per ansökan

1'l/1,/71e/ /I//l/7(ll'

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd samt enligt 1 kap. 5 och 12 § miljöprövningsförordningen
(2013:251) att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:

1. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, utanför
skyddsområde för vattentäkt eller utanför område med sedimentär
berggrund.

2. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, inom skyddsområde
för vattentäkt eller inom område med sedimentär berggrund.

3. Värmepump för en uttagen effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW

1,5 per ansökan

2 per ansökan

4 per ansökan
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Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251)

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt
miljöprövningsförordning (2013:251)

3 per anmälan

2 per anmälan

Handläggning av anmälan avseende:
1. Ny miljöfarlig verksamhet enligt förordningen (1998:899) om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt
miljöprövningsförordning (2013:251)
a) Där den nya verksamheten blir en huvudverksamhet

eller

Där den nya verksamheten blir en biverksamhet under en redan
befintlig huvudverksamhet med prövningsnivå C eller U

b) Där den nya verksamheten blir en biverksamhet under en redan
befintlig huvudverksamhet med prövningsnivå A eller B. Gäller inte
klassningskoderna 1.10 och 1.11.

2. Ändring av miljöfarlig verksamhet enligt bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt
miljöprövningsförordning (2013:251)

Timavgift

Ingår i den årliga
avgiften

Ingår i den årliga
tillsynsavgiften

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt enligt 1 kap. 5 och 12 §
miljöprövningsförordning (2013:251) avseende:

1. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, utanför skydds-
område för vattentäkt eller utanför område med sedimentär berggrund.

2. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, inom skyddsområde
för vattentäkt eller inom område med sedimentär berggrund.

3. Värmepump för en uttagen effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW

1 per anmälan

2 per anmälan

4 per anmälan

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2.

Ärlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift
Tillsyn av en referensanläggning för enskilt avlopp 4 per besiktning
Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning 3 per ärende
Anvisning vid nedgrävning av häst

1. Vid utredning eller platsbesök.
2. Per telefon utan utredning och platsbesök.

1 per ärende
Timavgift
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Hälsoskydd (kap. 9 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 samt enligt 1 kap. 5 §
miljöprövningsförordning (2013:251)

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Giftig orm

3 per ansökan
1 per ansökan
3 per ansökan

Anmälan
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

2 per anmälan

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

2 per anmälan

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt enligt 1 kap. 12 § miljöprövningsförordning (2013:251)

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

3. Skol- och fritidsverksamhet:
a) Skola
b) Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller

förskoleklass
4. Ändring av verksamhet

3 per anmälan

2 per anmälan +
1 per bassäng utöver
2 bassänger

4 per anmälan
3 per anmälan

Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga
2•

Arlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

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

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

1. Värdkommunen (anläggning som har sin hemadress inom vårt
verksamhetsområde)

2. Gästkommunen (anläggning som har sin hemadress utanför vårt
verksamhetsområde)

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift
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 Taxebilaga 2.
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Miljöskador (kap. 10 miljöbalken)
Prövning
Prövning enligt 10 kap. 14 miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare
har redogjort tör enligt 10 kap. 12 eller 13 00 mil jöbalken gir läm lisa och tillräcklita.

Timavgift

Anmälan
Handläggning_ enligt 10 kap. I 1-13 k miljöbalken med anledning av underrättelse
frän verksamhetsutövare.

Timavgift

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

Timavgift

Vattenverksamhet (kap. 11 miljöbalken)
Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

5 per ansökan

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

5 per anmälan

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet Timavgift

Jordbruk och annan verksamhet (kap. 12 miljöbalken)
Anmälan
Handläggning av anmälan för samräd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Mimav ift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift

Kemiska produkter (kap. 14 miljöbalken)
Prövning
Prövning av ansökan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel eller enligt 2 kap. 40 §
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

3 per ansökan

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) om
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel eller enligt 2 kap. 41 §
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Undantag: Verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med
prövningsnivå A eller B.

2 per anmälan

Ingår i den årliga
avgiften för
miljöskyddstillsvn

Information och underrättelser
Handläggning av underrättelser enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:3)
om spridning av vissa biocidprodukter.

1 per underrättelse
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Handläggning av information när cistern som tagits ur bruk enligt 6 kap. 1 §
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor.

Undantag:
• Verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med

prövningsnivå A eller B.

• Privatpersoner

1 per information

Ingår i den årliga
avgiften för
miljöskyddstillsyn

Handläggning av underrättelse innan installation eller konvertering av utrustning
enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen.

2 per information

Handläggning av information när cistern installeras enligt 3 kap. 1 §
Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor

1. mer än 1 m3 brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern utanför
vattenskyddsområde.

2. mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern i
vattenskyddsområde.

Undantag:
• Handläggning av information och underrättelser från verksamheter enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251) med prövningsnivå A eller B.

• Privatpersoner

1 per information

3 per information

Ingår i den årliga
avgiften för
miljöskyddstillsyn

Tillsyn
Aterkommande tillsyn av anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser
vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser.

Undantag: Miljöfarliga verksamheter som betalar fast årlig avgift.

2 per år

Ingår i den årliga
avgiften för
miljöskyddstillsyn
TimavgiftTillsyn i övrigt av kemiska produkter

Avfall och producentansvar (kap. 15 miljöbalken)
Om prövning av ansökan eller handläggning av anmälan avser flera ansökningar!
anmälningar samtidigt betalas full avgift för det ena ansökan/anmälan och 25 % av
summan av avgifterna för de andra ansökningarna/anmälningarna.

Prövning
Prövning av ansökan om dispenslundantagitillstånd enligt 15 kap. miljöbalken. 1 per ansökan
Prövning av ansökan om dispens/undantag/tillstånd enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering.

1 per ansökan

Anmålan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
eller enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering:

1. Små komposter (en- och tvåfamiljshus)
2. Större komposter (flerfamiljshus, restauranger, livsmedelsbutiker och

motsv.)

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten på annat sätt
än kompostering återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) eller enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering.

0 per anmälan
2 per anmälan

Timavgift
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Handläggning av anmälan i övrigt från fastighetsägare enligt avfallsförordningen
(2011:927) eller enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om
avfallshantering

1 per anmälan

Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller
anmälningsplikt föreligger enligt 36 respektive 42 §§ avfallsförordningen
(2011:927)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift
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Taxebilaga 2: Klassningskoder och avgiftsklasser
för miljö- och hälsoskyddsverksamheter
Verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift placeras först i en klassningskod
(KK) enligt taxebilaga 2. Vilken avgiftsklass (AK) verksamheten hamnar i
framgår av samma taxebilaga 2.

Hur många debiteringsfaktorer (DF) som en avgiftsklass motsvarar framgår av
taxebilaga 3.

Årlig tillsynsavgift räknas ut genom att multiplicera debiteringsfaktor med
grundfaktor. Grundfaktorn finns i huvuddokumentet "Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område".

Erfarenhetsbedömning av en verksamhet sker fortlöpande i samband med den
ordinarie planerade tillsynen för att fastställa eventuella extra tillsynsavgifter eller
nedsättning av den årliga årsavgiften enligt taxebilaga 4.

Följande förkortningar används i tabellen:

Förkortning I  Förklaring
MPF ! Miljöprövningsförordnmg (2013:25 1)
KK r Klassningskod  
-i Markering på klassningskod att verksamhet är en IED-verksamhet enligt

industriutsläppsdirektivet (Industrial Emissions Directive)
AK Avgiftsklass _
PN j Prövningsnivå.

Det finns fyra nivåer:
A: tillståndspliktig hos mark- och miljödomstolen
B: tillståndsplikt hos länsstyrelsen
C: anmälningsplikt hos miljönämnden
U: utan tillstånds-/anmälningsplikt

Lag-
rum i
NIPF

KK AK PN

les ik rivning

JORDBRUK

Djurhållning
2 kap 1 § 1.10-i 6 B Anläggning för djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfan,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram
och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.

2 kap 2 § 1.11 4 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller
minkar med mer än 400 djurenheter (DE), dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,



Lag_

rum i
'viPF

KK K PN

Beskrivning

2. sex kalvar från en månads upp till sex mänaders 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.

2 kap 3 § 1.20

1.20-1
1.20-2

2
2

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

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex 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
färskt 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 §.

- Mer än 200 DE
- Mer än 100 DE men högst 200 DE

1.2001 0 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 -1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 10 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.

- 1.2003 T U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mindre än 10
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.



Lag-
rum i
n1PF

KK AK PN

Beskrivning

Denna beslar nitir giller inte rensl,ötsel.

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion

2 kap 4 § 1.30 T C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder.
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

Odling
- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större

än 5000 kvadratmeter.
1.3002

1.3002-1
1.3002-2

2
T

U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är

- större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter
- högst 2000 kvadratmeter.

- 1.3003 3 U Anläggning för torkning av gödsel.
1.3004 -1 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av

foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
- 1.3005 T 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 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per

kalenderår.
3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas

per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
- 5.2001 T U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per

kalenderår.

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 8 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om
verksamheten inte om verksamheten inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.1001 1 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

10.11-1
10.11-2
10.11-3
10.11-4

7
6
5
4

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.

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd.
- Mer än 50 000 men högst 200 000 ton
- Mer än 10 000 men högst 50 000 ton
- Mer än 5 000 men högst 10 000 ton



Lag-
rum i
MMPF

KIS AK PN

Beskrivning

10.11-5 3 - Mer än 1 000 men högst 5 000 ton
10.11-6 2 - Högst 1 000 ton

4 kap 3 § 10.20 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller
andra jordarter, om verksamheten inte

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

10.20-1 20 - Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg

10.20-2 18 - Mer än 1 000 000 ton men högst 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg

10.20-3 16 - Mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg

10.20-4 14 - Mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg

10.20-5 12 - Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg

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

10.20-7 9 - Mer än 500 000 ton men högst 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.

10.20-8 8 - Mer än 200 000 ton men högst 500 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.

10.20-9 7 - Mer än 50 000 men högst 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus
eller andra jordarter.

10.20-10a 5 - Mer än 10 000 men högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus
eller andra jordarter

10.20-10b 4 - Mer än 5 000 men högst 10 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus
eller andra jordarter

10.20-10c 3 - Mer än 1 000 men högst 5 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller
andra jordarter

10.20-IOd 2 - Högst 1 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
10.2001 5 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 T 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 1 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 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen
mängd naturgrus.

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

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,



La b
rum i
NIPF

KK AK PN

Beskrivning

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

4 kap 6 § 10.50 4 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.

- 10.5001 2 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 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle
eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

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

Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 8 § 11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som ianges

4 kap. 5 § miljöbalken.
4 kap 9 § 11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de isom avses

8 §.
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

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

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

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

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

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

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

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

Annan utvinningsindustri
4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.



Lag-
rum i
MPF

KIK AI PN

Beskrivning

LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier
5 kap 1 § 15.10-i

15.10-i1
15.10-i2

19
12

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

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

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

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad pä mer än 50 ton men högst 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår

- 15.3001 T U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår

Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande med
huvudsaklig serve-ring eller försäljning till allmänheten.

5 kap 4 § 15.40-i 20 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.

5 kap 5 § 15.45 20 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.

5 kap 6 § 15.50

15.50-1

15.50-2

8

5

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.

-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men
högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men
högst 500 ton per kalenderår.

- 15.5001 T 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, cafeer och liknande med
huvudsaklig serve-ring eller försäljning till allmänheten.

Rökeri
5 kap 9 § 15.80

15.80-1
15.80-2

5
3

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

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.

- 15.8001 T U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
5 kap 8 § 15.90-i 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling

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

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 § , eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,
maltdryck. läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär
paketering.

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 § , eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär
paketering.

- 15.9001 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton
produkter per kalenderår.

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten
gäller inte heller restauranger, butiker, cafeer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Kvarnprodukter
5 kap 11 § 15.125

15.125-1
15.125-2

9
5

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.

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

15.12501 T 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, cafeer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.

Livsmedel av kombinerade råvaror
5 kap 12 § 15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling

av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av
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animaliskt ursprung uppgår till
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.

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

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

15.13101 3 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.

Mjölkprodukter
5 kap 15 § 15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion

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

5 kap 16 § 15.180

15.180-1
15.180-2
15.180-3

9
8
5

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.

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

15.18001 T U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Oljor och fetter
5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med
en produktion av
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.
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4,
5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.

5 kap 19 § 15.190 11 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med
en produktion av
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 4,
5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.

5 kap 19 § 15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter 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 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om
verksamheten endast avser mjölkprodukter.

- 15.20001 T 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, cafeer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

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

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 4,
8, 9, 12 eller 15 §.

5 kap 21 § 15.220 3 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
4, 8, 9, 12 eller 15 §.

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

Råsprit och alkoholhaltiga drycker
5 kap 11 § 15.230 19 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 8
§ •

5 kap 23 § 15.240

15.240-1
15.240-2 _

9
7

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 §.

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
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15.240-3 5 - Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
15.24001 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, cafeer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning  till allmänheten.

- 15.24002 5 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, cafeer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Malt, maltdrycker och läskedrycker
5 kap 24 § 15.250 11 B Bryggeri eller annan anläggning för 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 8

5 kap 25 § 15.260 8 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
8 §.

15.26001 4 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, cafeer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Jäst
5 kap 26 § 15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst

75 000 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen
har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår
eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd
reaktorvolym om högst tio kubikmeter.

Kafferostning
5 kap 27 § 15.280

15.280-5
15.280-6

9
5

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 §.

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

15.28001 T U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Paketering av livsmedel
5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller

vegetabiliska produkter
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som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
någon av 1-27 §§.

Foder av animaliska råvaror
5 kap 29 § 15.330-i 11 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.

5 kap 30 § 15.340

15.340-la
15.340-lb
15.340-2

7
6
5

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
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

- Mer än 10 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.

- 15.34001 T 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.

Foder av vegetabiliska råvaror
5 kap 31 § 15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av

enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
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.

5 kap 32 § 15.360 5 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
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast
innebär paketering

- 15.36001 T 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.
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Foder av kombinerade råvaror
5 kap 33 § 15.370-i 10 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
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 endast innebär paketering.

TEXTILVAROR
6 kap 1 § 17.10-i

17.10-il
17.10-i2

24
22

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer änl0 ton textilfibrer
eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.

-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.

6 kap 2 § 17.20

17.20-1

17.20-2

17.20-3

14

13

11

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst
2 500 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. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton
flyktiga organiska föreningar per kalenderår.

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

6 kap 3 § 17.30 5 C Anläggning för förbehandling, fårgning eller annan beredning av mer än
10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.

17.3001 T U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10
ton textilmaterial per kalenderår.

PÄLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 1 § 18.10-i 18 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller

mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar

eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton
hudar eller skinn.



Lag-
rum i
MPF

KK AK PN

Beskrivning

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.

7 kap 3 § 18.30 5 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst
100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.

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

TRÄVAROR

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med

en produktion av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer
än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot
blånadssvamp.

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med
en produktion av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst
18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling
mot blånadssvamp.

Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 3 § 20.20

20.20-1
20.20-2

20.20-3

17
14

11

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.

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per
kalenderår.

8 kap 4 § 20.30

20.30-1
20.30-2

8
5

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

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.

- 20.3001 T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.

20.3002 T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 500
kubikmeter per kalenderår.
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Träbaserade bränslen och bränslen av
jordbruksprodukter

8 kap 5 § 20.40 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
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

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

20.40-2 7 - 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.

20.40-3 4 - 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.

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

20.40-5 7 - 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 4 - 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.

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

20.4001 T 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 1 000
kubikmeter fast mått per kalenderår.

20.4002 T 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 T 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.

Träbaserade skivor, faner, plywood och span
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller

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

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

20.60-1 9 - faner eller plywood

28
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20.60-2 9 - mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.

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

Lagring av timmer
8 kap 8 § 20.70 B Anläggning för lagring av

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i
vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt
10§.

20.70-1 9 - Mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten (pl), eller
mer än 100 000 kubikmeter i vatten (p 1).

20.70-2 8 -Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med
begjutning av vatten (p 1), eller
mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten (p2).

20.70-3 7 -Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning
av vatten (p1), eller
mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten (p2).

8 kap 9§ 20.80 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 7 - Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning

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

20.80-3 1 - Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
20.80-4 7 - Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
20.80-5 5 - Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.

- 20.8001 T 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 T U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i
vatten.

- 20.9001 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
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med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

Behandling av blånadssvamp
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 § 21.10-i

21.10-il
21.10-i2
21.10-i3
21.10-i4
21.10-i5

25
22
18
19
16

A Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä,
returfiber eller andra fibrösa material.

- Mer än 300 000 ton massa (sulfat`sulfit) med blekning per kalenderår.
- Högst 300 000 ton massa (sulfat'sulfit) med blekning per kalenderår.
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
- Mer än 200 000 ton massa (mekanislekemimekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekaniskkemimekanisk) per kalenderår.

21.1001 T U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §

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

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn
eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.

- 21.4001 T U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklicheer.
10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.

10 kap 4 § 22.40

22.40-1

22.40-2

22.40-3

3

6

4

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

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter
framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter
men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter
men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.

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

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

- 22.4003 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.

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

22.4005 T 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 1 § 23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 § 23.10-i 19 A Anläggning för tillverkning av koks.
11 kap 3 § 23.11-i 25 Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.
11 kap 4 § 23.12-i 28 Anläggning för framställning av kol (hårt kol).
11 kap 5 § 23.13 28 Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17

kap 4 §.
11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är

tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.

11 kap 7 § 23.30

23.30-1
23.30-2

32
28

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.

- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
- Högst 500 000 ton per kalenderår.

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

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.

KEMISKA PRODUKTER
- -)4.91)9(1 f -1 U Yrkesni is i« i v erlatclse av sLirslkilt farliga kemiska produkter.

Organiska kemikalier
12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala

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

tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala

tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

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

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
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12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

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

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

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

12 kap
10 §

24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap
11 §

24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår

12 kap
12 §

24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår

12 kap
13 §

24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår

12 kap
14 §

24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår

12 kap
15 §

24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår

12 kap
16 §

24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår

12 kap
17 §

24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår

12 kap
18 §

24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår

12 kap
19 §

24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår

12 kap
20 §

24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår

12 kap
21 §

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

12 kap
22 §

24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier

12 kap
23 §

24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår

12 kap
24 §

24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår

12 kap
25 §

24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår

12 kap
26 §

24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår

12 kap
27 §

24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår

12 kap
28 §

24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår

12 kap 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
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29 § tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap
30 §

24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår

12 kap
31 §

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

12 kap
32 §

24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska
föreningar per kalenderår
Gödselmedel

12 kap
33 §

24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium

12 kap
34 §

24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
Växtskyddsmedel och biocider

12 kap
35 §

24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår

12 kap
36 §

24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår

12 kap
37 §

24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för
bekämpningsändamål
Läkemedel

12 kap
38 §

24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

12 kap
39 §

24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

12 kap
40 §

24.40

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4

11
8
6
3

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel
(farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.

- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.

12 kap
41 §

24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen

12 kap
42 §

24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell
skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår

12 kap
43 §

24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell
skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
Annan kemisk tillverkning

12 kap
44 §

24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot-
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

12 kap
45 §

24.45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka
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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
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", "reproduktionstoxisk" eller
"miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272x'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 I", "frätande på huden
kategori lA", "frätande på huden kategori 1B", "frätande på huden
kategori 1C", "cancerogenitet kategori lA", "cancerogenitet kategori 1B",
"cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori lA",
"mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori
2", "reproduktionstoxicitet kategori lA", "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 kap.

24.45-1 10 -verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter
24.45-2 16 -verksamheten avser läkemedelssubstanser
24.45-3 10 -verksamheten avser sprängämnen
24.45-4 10 -verksamheten avser pyrotekniska artiklar
24.45-5 6 -verksamheten avser ammunition

12 kap
46 §

24.46 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 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §, 40.100

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller
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5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
19 kap. 3 §.

24.46-1 9 - 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.

24.46-2 8 - Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
24.46-3 6 - Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller

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

kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala

tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala

tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.

24.4603 4 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
47 §

24.47 8 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.

24.4701 4 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

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. 3 §.

25.10-1 16 - Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

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

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

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

25.11-3 6 - Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

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

25,1101 T U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

13 kap 3 § 25.20 B Anläggning för att genom ytterligare 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.

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

25.20-2 10 baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.

25.20-3 8 - 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.

13 kap 4 § 25.30 3 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 1 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 8 B Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 § 25.50 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per

kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom 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. 3 eller 4 §.

25.50-1 7 - Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
25.50-2 4 - Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
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25.50-3 3 - Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
25.50-4 9 - Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller

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

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

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

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

eller kalandrering med plast.
25.5001 T 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 T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning
eller kalandrering med plast.

MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av

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

mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000
ton per kalenderår.

26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
14 kap 3 § 26.20 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
eller 2 §.

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

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

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

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

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1, 2 eller 3 §.
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- 26.3001 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- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

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

14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt
takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per
kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet
på mer än 300 kilogram per kubikmeter.

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

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

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

26.6001 T U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.

Cement, betong, kalk, krita och gips
14 kap 9 § 26.70-i 27 A Anläggning för att

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton
cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton
cement per kalenderår.

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

14 kap
10 §

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

14 kap
11 §

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

14 kap
12 §

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

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

14 kap
13 §

26.110 7 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 T U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

14 kap
14 §

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

38
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- ?6.1200 1 U Ariliic onin tnr tillverknin<o av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.

Andra mineraliska produkter
14 kap
15 §

26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.

14 kap
16 §

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

14 kap
17 §

26.150

26.150-1
26.150-2

8
6

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

- 26.15001 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

14 kap
18 §

26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt

14 kap
19 §

26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.

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

14 kap
20 §

26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning

STAL OCH METALL
15 kap 1 § 27.10-i

27.10-i1
27.10-i2

27.10-i3

27.10-14

29
24

16

14

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om
produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per
kalenderår.

- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår.
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per
kalenderår.
- Om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per
kalenderår.
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen
överstiger 21 900 ton per kalenderår.

15 kap 2 § 27.20

27.20-1
27.20-2

18
16

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

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.

15 kap 3 § 27.25-i A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning
av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per
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kalenderår.

27.25-il 26 - Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår
27.25-i2 20 - Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 ton råstål per

kalenderår.
15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide,

om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda
värmeeffekten är mer än 20 megawatt.

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

27,27-i1 16 - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med
en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.

27.27-i2 14 - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med
en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per
kalenderår.

27.27-13 10 - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med
en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per
kalenderår.

27.27-i4 7 - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med
en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

27.27-i5 16 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m3
process- eller sköljvatten.

27.27-i6 14 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m3 men
högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten.

27.27-17 10 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m3 men
högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten.

27.27-i8 7 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3
process- eller sköljvatten.

15 kap 6 § 27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av
mer än 100 000 ton stål per kalenderår.

15 kap 7 § 27.32 B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av
högst 100 000 ton stål per kalenderår.

27.32-1 13 - Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
27.32-2 10 - Högst 20 000 ton per kalenderår.

15 kap 8 § 27.40-i B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton
per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

27.40-ila 12 - Mer än 300 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
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används.
27.40-ilb 12 - Mer än 200 000 ton men högst ton 300 000 järn eller stål per kalenderår

där form- eller gjutsand används.
27.40-11c 12 - Mer än 100 000 ton men högst ton 200 000 järn eller stål per kalenderår

där form- eller gjutsand används.
27.40-ild 12 - Mer än 10 000 ton men högst 100 000 järn eller stål per kalenderår där

form- eller gjutsand används.
27.40-12 11 - Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där

form- eller gjutsand används.
27.40-13 9 - Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller

gjutsand används.
27.40-i4 7 - Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där

inte form- eller gjutsand används.
15 kap 9 § 27.50 B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om

produktionen är mer än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8
eller 14 §.

27.50-1 9 - 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår,
eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium
per kalenderår.

27.50-2 8 - 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium
per kalenderår.

15 kap
10 §

27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
8, 9 eller 14 §.

27.6001 T U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är högst 10 ton per kalenderår.

15 kap
11 §

27.70-i A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial
producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska
processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

27.70-il 26 - Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall
per kalenderår.

27.70-12 18 - Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men högst 80
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-13 11 - Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst 20 000
ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i4 10 - Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst 3000
ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-15 24 - Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.

27.70-16 14 - Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton men
högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-17 11 - Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men
högst 20 000 ton icke järnmetall per kalenderår.

27.70-18 10 - Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men
högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
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15 kap
12 §

27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial
producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska
processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

15 kap
13 §

27.100-i A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller,
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per
kalenderår.

27.100-il 27 - Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
27.100-i2 23 - Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per

kalenderår.
27.100-i3 18 - Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per

kalenderår.
- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller,

oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.

15 kap
14 §

27.101-i B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller,
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

27.101-il 21 - Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
27.101-i2 19 - Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.

15 kap
15 §

27.110 B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om
metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
13 eller 14 § eller endast avser gjuterier.

27.110-1 11 - Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.

27.110-2 9 - Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
15 kap
16 §

27.120 B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur
annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
11-15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

27.120-1 26 - Mer än 80 000 ton per kalenderår.
27.120-2 21 - Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
27.120-3 13 - Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
27.120-4 9 - Högst 3 000 ton per kalenderår.

15 kap
17 §

27.130 B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13
eller 14 §.

27.130-1 22 - Mer än 20 000 ton per kalenderår.
27.130-2 14 - Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
27.130-3 11 - Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
27.130-4 9 - Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
27.130-5 8 - Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
27.130-6 7 - Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.

15 kap
18 §

27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
13, 14 eller 17 §.

27.14001 T U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

METALL- 0(1I PLASTYTBEH:ANILING, AVFETTNING
OCH F,4kRG BORT I AGN ING

16 kap 1 § 28.10-i B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller
plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30
kubikmeter.

28.10-i1 13 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.

28.10-i2 11 - Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-i3 8 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-i4 7 - Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

16 kap 2 § 28.20 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller
plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter
men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta

28.20-1 12 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.

28.20-2 9 - Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.20-3 7 - Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.20-4 6 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 3 § 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 1 eller 2 §.

28.25-1 4 -om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

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

16 kap 4 § 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 12 - Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.



Lag-
rum i
MPF

KK AK PN

Beskrivning

28.30-2 9 - Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.

28.30-3 8 - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

28.30-4 7 - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.

- 28.4001 1 U Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om 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.

16 kap 6 § 28.50 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av var doppning 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 12 - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling
och filter.

28.50-2 9 - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-3 7 - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-4 5 - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår
utan uppsamling och filter.

28.50-5 9 - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling
och filter.

28.50-6 7 - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.

28.50-7 5 - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.

28.50-8 4 - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår
med uppsamling och filter.

- 28.9501 T U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för
I. 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.
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16 kap 7 § 28.71 T C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 10 §.

28.7101 T U Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta

bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
19 kap. 2 eller 3 §.

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta
bort lack eller färg
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.

16 kap
10 §

28.95

28.95-1
28.95-2

6
4

C Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av
mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram
men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer
än 500 kilogram per kalenderår.

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller

kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte

innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller

kvicksilver.
17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller

grafitisering.
17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 § 34.10

34.10-1
34.10-2
34.10-3

8
7
6

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

- fler än 200 000 fordonsmotorer per kalenderår.
- fler än 100 000 men högst 200 000 fordonsmotorer per kalenderår.
- fler än 100 men högst 100 000 fordonsmotorer per kalenderår.

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
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1S kap 2 5 34.20 4 C Provhink 13r 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.

34.30-1 28 - Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton.

34.30-2 24 - Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst
3,5 ton.

34.30-3 20 - Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-4 12 - Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-5 24 - Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.

34.30-6 16 - Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-7 10 - Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer
än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 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 9 C Anläggning för

1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 § 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en

tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.

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 6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskorsom volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
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34.70-1

34.70-2

16

14

- 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 § 34.80

34.80-1

34.80-2

34.80-3

6

4

3

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 §.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

- Total tankvolym for skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5
kubikmeter.

- 34.8001 T U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

Gas- och oljeplattformar
18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av

olja eller gas inom
havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten
för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller
liknande åtgärd.

Skeppsvarv
18 kap 10
§

35.20 4 C Skeppvarv.

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 1 § Med förbrukning avses i detta kapitel 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.

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta,
vattenskyddsimpregnera, limma, måla,
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller
produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150
kilogram per timme eller mer än 200 ton per kalenderår.

19 kap 3 § 39.15 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska
produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
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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 har meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

39.15-1 17 - Mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel (p2).
39.15-2 15 - Mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel (p 1) eller där

mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel (p2).
39.15-3 14 - Mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel (p2).
39.15-4 7 - Mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska

produkter (p3).
39.15-5 15 - Mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning

av farmaceutiska produkter (p3).
39.15-6 17 - Mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,

tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat (p4).
39.15-7 15 - Mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i

tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat (p4).
19 kap 4 § 39.30 6 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk
produkt, som
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 IB", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori lA", "mutagenitet i könsceller kategori 1B",
"reproduktionstoxicitet kategori lA", eller "reproduktionstoxicitet
kategori 1B",
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2
eller 3 §.

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 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
2 eller 3 §.
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19 kap 6 § 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
amnälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.

39.50-1 5 - 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår.

39.50-2 6 - 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår.

39.50-3 5 - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår.

39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade
organiska lösningsmedel

- 39.5002 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5
ton organiska lösningsmedel.

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

39.5004 T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel.

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

20 kap 1 § 39.60 B Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 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 I ",
"akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori I ", "specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori IA",
"frätande för huden kategori 1B",
"frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori IA",
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori lA", "mutagenitet i könsceller kategori 1B",
"mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori
1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1 B", "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
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ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen
lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-1 16 - Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.

39.60-2 12 - Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst
500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500
000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst
50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men
högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-3 8 - Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst
250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000
ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst
25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men
högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 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 energiproduktion 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 272/2008 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 lA",
"frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C",
"cancerogenitet kategori lA", "cancerogenitet kategori IB",
"cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori IA",
"mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori
2", "reproduktionstoxicitet kategori IA", "reproduktionstoxicitet kategori
1B",
"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut
1", "farligt  för vattenmiljön kategori  kronisk 1", "farligt för vattenmiljön
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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.

- 39.7001 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 anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet
för lagring av högst 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 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori I",
"akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori I", "specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori lA",
"frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C",
"cancerogenitet kategori lA", "cancerogenitet kategori 1B",
"cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori lA",
"mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori
2", "reproduktionstoxicitet kategori lA", "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", eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen
lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.

- 39.8001 T U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas
per kalenderår.

20 kap 4 § 39.90 1 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller
annat träbränsle per
kalenderår.

- 39.9001 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

21 kap 1 ; Med anfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap.
miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

Anaerob biologisk behandling
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel,

grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000
megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det
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material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
29 kap. 65 §.

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel,
grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
2 §§'.

Gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där

anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd
bränsleeffekt eller mer.

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob
biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller
vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4
§ eller 12 kap. 1 eller 2 §.

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob
biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller
vätskeformigt bränsle per kalenderår.

Kärnkraft
21 kap 7 § 40.30 A Kärnkraftsreaktor eller annan kärureak(or.

Förbränning
21 kap 8 § 40.40-i

40.40-il
40.40-i2

24
12

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

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
- Gasturbin

21 kap 9 § 40.50-i

40.50-il

40.50-i2

17

12

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

- 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.

21 kap
10 §

40.51

40.51-1
40.51-2

11
7

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

21 kap
11 §

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 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott.

52
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40.60-1

40.60-2

40.60-3

5

3

5

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

40.6001 T U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
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.

21 kap
12 §

40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst
20 megawatt.

Vindkraft
21 kap
13 §

40.90 -1 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
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
14 §

40.95 1 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
13 §.

21 kap
15 §

40.100 -2 C Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står 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
13 eller 14 §.

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

Värme- och kylanläggningar
21 kap
16 §

40.110 7 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.
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Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
21 kap
17 §

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

- 40.12001 T U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten
för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.

VATTENFÖRSÖRJNING
- 41.9001 5 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg

för mer än 50 000 personer.
- 41.9002 T U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000

personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
50 000 personer.

- 41.9003 T U Vattenverk för högst 5 000 personer.

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
22 kap 1 § 45.10 A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor

monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att
reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört
genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material
varaktigt har avlägsnats från anläggnin splatsen.

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
23 kap 1 § 50.10

50.10-1

50.10-2

4

3

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.

- 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.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 men högst 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 men högst 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 men högst 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 men högst 3 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.

- 50.1001 2 U Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 men högst 5 000 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 100 men högst 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

- 50.1002 1 U Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 men högst 1 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 men högst 100 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.1003 -1 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 (800 000 kg) gas avsedd som
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motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

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

50.20-la 4 - inte inom vattenskyddsområde.
50.20-lb 6 - inom vattenskyddsområde.

50.20-2 Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 men högst 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle

50.20-2a 3 - inte inom vattenskyddsområde.
50.20-2b 5 - inom vattenskyddsområde.

50.20-3 1 Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon
normalkubikmeter (4 miljoner kg) gas avsedd som motorbränsle

50.20-4 1 Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon och högst 5
miljoner normalkubikmeter (4 miljoner kg) gas avsett som motorbränsle.

- 50.2001 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter
flytande motorbränsle för försäljning.

50.2001 a Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 500 men högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.

50.2001a- 1 - inte inom vattenskyddsområde.
1

50.2001a- 3 - inom vattenskyddsområde.
2

50.2001b Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 500 kubikmeter
flytande motorbränsle för försäljning.

50.2001b- -1 - inte inom vattenskyddsområde.
I

50.2001b- 2 - inom vattenskyddsområde.
2

- 50.2002 T U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normal-
kubikmeter (800 000 kg) gas avsett som motorbränsle för försäljning.

- 50.2003 T U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
50.2004 T U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
50.2005 T U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för

motorfordon.

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar
24 kap 1 § 63.10 B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på

mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-1 29 - Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
63.10-2 24 - Hamn med 2 000 — 5 000 anlöp per kalenderår
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63.10-3 18 - Hamn med 300 — 2 000 anlöp per kalenderår
63.10-4 12 - Hamn med 50 — 300 anlöp per kalenderår
63.10-5 8 - Hamn med 10 — 50 anlöp per kalenderår
63.10-6 7 - Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på

högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1
§•

63.2001 T U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller
liknande.

- 63.2002 T U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar eller
liknande.

Flygplatser
24 kap 3§ 63.30 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.

Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.

63.30-1 28 - Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
63.30-2 20 - Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår.
63.30-3 16 - Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår.
63.30-4 10 - Högst 5 000 landningar per kalenderår.

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.

- 63.4001 3 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 T U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.

Annan trafikinfrastruktur
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd

trafik med mer än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd

trafik med mer än 500 miljoner men högst 1 000 miljoner
fordonskilometer per kalenderår.

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 100 miljoner men högst 500 miljoner fordonskilometer
per kalenderår.

63.10004 T U Parkering
- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd

spårlängd över 80 kilometer.
- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person

och%eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
63.10103 8 U Övriga spåranläggningar.
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LABORATORIER
25 kap 1 § 73.10 7 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 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta
som är större än 5 000 kvadratmeter.

73.1002 T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större
än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.

73.1003 T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst
20 kvadratmeter.

TANKRENGÖRING
26 kap 1 § 74.10

74.10-1

74.10-2

9

7

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,
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 I C", "cancerogenitet
kategori 1 A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2",
"mutagenitet i könsceller kategori lA", "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".

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

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001 5 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används

som steriliseringsmedel.
85.3001 T U Tandläkarmottagning.
85.4001 T U Djursjukhus och liknande

RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 § 90.10 B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om

allmänna vattentjänster och
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer
än 2 000 personekvivalenter.

90.10-1 20 - mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
100 000 personekvivalenter.

90.10-2 16 - mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10-3 12 - mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
, 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

28 kap 2 § 90.11 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
§.

90.11-1 20 - Anslutning av fler än 100 000.
90.11-2 16 - Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer.
90.11-3 12 - Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera
sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen
(2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.

28 kap 4 § 90.16 C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.

90.16-1 6 -mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.

90.16-2 a 5 - mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.

90.16-2b 4 - mottagande av en föroreningsmängd från prefabricerat reningsverk som
motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst 500
personekvivalenter.

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

90.2001a 1 - Markbaserad och icke prefabricerad rening
90.2001b 3 - Prefabricerat reningsverk
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- 90.2002

90.2002a
90.2002b

-1
1

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

- Markbaserad och icke prefabricerad rening
- Prefabricerat reningsverk

- 90.2003 T U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm

AVFALL

Mellanlagring
29 kap 1 § Med avfall, ätervinna avfall,,förbereda avfall för återanvändning,

materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil
avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

29 kap 2 § Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i
avfallsförordningen (2011:927).

29 kap 3 § Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall.

29 kap 4 § Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i
detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av
avfall.

29 kap
48 §

90.30

90.30-1

90.30-2

90.30-3

11

9

8

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

- Mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål (pl), eller
mer än 100 000 ton i andra fall (p2).

- Mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål (pl), eller
mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall (p2).

- Mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål (pl), eller

mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall (p2).
29 kap
49 §

90.40 3 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
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 T U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.

90.4002 T U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för
allmänheten
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29 kap
50 §

90.50 B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

90.50-1 12 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton
90.50-2 11 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till

mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall (p6).
90.50-3 9 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till

mer än 25 ton men högst 50 ton olja (pl), eller
mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall (p6).

90.50-4 6 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
mer än 15 ton men högst 25 ton olja (pl), eller
mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall (p6).

90.50-5 6 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
mer än 5 ton men högst 15 ton olja (pl),
mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier (p2),
mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä (p4), eller
mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall (p6).

29 kap
5 1 §

90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

- 90.6001 T U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av 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.

Elavfall
29 kap
44 §

90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare
behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning
som innehåller isolerolja.
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Mekanisk bearbetning och sortering
29 kap
40 §

90.100 B Atervinning 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 65 §.

90.100-1 20 - Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.

90.100-2 12 - Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

29 kap
41 §

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 7 - Den hanterade avfallsmängden genom mekanisk bearbetning är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår (p 1), eller
genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål större än 5 000
ton per kalenderår (p2).

90.110-2 5 - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
90.110-3 T - Tillfällig krossning återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål

29 kap
42 §

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

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

29 kap 90.80 3 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
43 § 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 T U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst
1 000 ton per kalenderår.

Uttjänta fordon
29 kap
45 §

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

90.119-2 8 - Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
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46 § L uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningstörordningen (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
29 kap
47 §

90.29 T C Förbereda avfall for återanvändning

Återvinning för anläggningsändamål
29 kap
34 §

90.131

90.131-1

90.131-2

90.131-3

90.131-4

90.131-5

11

10

9

8

7

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

- 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.
- 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.

29 kap
35 §

90.141 -1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken
är ringa.

90.14199 -1 U Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken
är ringa och då anläggningsarbetet är klart och där verksamhetsutövare
har en löpande kontroll som t.ex. recipientkontroll.

Biologisk behandling
29 kap
30 §

90.161 7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet
inte är park- och trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton
per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och
den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per
kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
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29 kap 90.171 C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
3 1 § 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är

mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer
än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §

90.171-1 5 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer
än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.

90.171-2 4 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer
än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.

90.171-3 3 - Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men
högst 18 750 ton per kalenderår.

- 90.17101 T U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
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.

Förbränning
29 kap 5 § 90.180-i A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda

mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton
per kalenderår.

90.180-il 31 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst

90.180-i2 28 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än

90.180-i3 20 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 6 § 90.181-i A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den

tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än
2 500 ton per kalenderår.

90.181-il 31 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst

90.181-i2 28 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än

90.181-i3 20 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda

mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.

29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt 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 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap
10 §

90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning 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 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
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11 § tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap
25 §

90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap
13 §

90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den
tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

29 kap
14 §

90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den
tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

29 kap
15 §

90.220 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

90.220-1 10 - Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

90.220-2 8 - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.

90.220-3 7 - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst
1 000 ton per kalenderår.

29 kap
16 §

90.221 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

90.221-1 10 - Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

90.221-2 8 - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.

90.221-3 7 - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst
1 000 ton per kalenderår.

29 kap
17 §

90.230 3 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 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall

- 90.23001 2 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
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avfall som an<ve i 17 1-3 ocli 5 i törordningen (2013:253) om
förbrinning av, axtall

Animaliskt avfall
29 kap
32 §

90.241-i B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än
10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

90.241-il 16 - behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.
90.241-i2 10 - behandla mer än 2 500 ton men högst

10 000 ton animaliskt avfall.
29 kap
33 §

90.251 6 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall
är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

Deponering
29 kap
18 §

90.271 B Deponering av 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 10 - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än
2 500 ton.

90.271-2 7 - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000
ton men högst 2 500 ton.

29 kap
19 §

90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund,
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.

90.28001 T U Uppläggning av snö från gaturenhållning.

Deponering
29 kap
20 §

90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

29 kap 90.300-i B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om
21 § 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 §.

90.300-i 1 15 - Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

90.300-i2 10 - Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.300-i3 8 - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.

29 kap 90.310 B Deponering av icke-farligt avfall.
22 § Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller

anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.

90.310-1 12 - Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.

90.310-2 9 - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton
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90.310-3 7
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

29 kap
23 §

90.320-i

90.320-i1

90.320-i2

90.320-i3

32

29

26

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt
avfall per kalenderår.

- Den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår

29 kap
24 §

90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton per kalenderår, eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt
23 §.

29 kap
25 §

90.340

90.340-1

90.340-2

12

7

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig
enligt 23 eller 24 §.

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

29 kap
26 §

90.341 1 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.

- 90.34101 T U Äldre nedlagd deponi som inte omfattas av bestämmelserna i
förordningen (2001:512) om deponering.

Äldre deponier där man upphört lägga avfall före den 16 juli 2001 och
som då heller inte omfattades av tillstånd.
Se övergångsbestämmelserna till deponiförordningen (2001:512).

Uppgrävda massor
29 kap
36 §

90.361 8 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.

29 kap
37 §

90.370 T C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från
den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller
25 §.

Konvertering av smittförande avfall
29 kap
38

90.382 T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus

Avvattning
29 kap
39 §

90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är
högst 2 000 ton
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Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit
i egen verksamhet

29 kap
27 §

90.381 6 B 1. Atervinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet,
om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår,
eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet,
om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt
38 §.

29 kap
28 §

90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt
67 §.

29 kap
29 §

90.391

4
2
T

C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning

- Mängden avfall är mer än 100 men högst 500 ton
- Mängden avfall är mer än 10 men högst 100 ton
- Mängden avfall är högst 10 ton

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
29 kap
66 §

90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än
50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten
avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.

29 kap
65 §

90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än
18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning for fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.

29 kap
68 §

90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer
än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt
någon annan bestämmelse i detta kapitel.

29 kap
69 §

90.420

90.420-1

90.420-2

15

12

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.

- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
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90.420-3 10 - Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

90.420-4 8 - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton
per kalenderår.

90.420-5 7 - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår.

29 kap
70 §

90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

29 kap
67 §

90.435-i A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall
är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och
verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och
metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet
behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller
1 1. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt
någon av de andra punkterna i denna paragraf.

90.435-il 32 - Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
90.435-i2 28 - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton

per kalenderår.
90.435-i3 17 - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton

per kalenderår.
29 kap 90.440 A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än
71 § 2 500 ton per kalenderår.

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

90.440-1 32 - den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
90.440-2 28 - den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton

per kalenderår.
90.440-3 17 - den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton

per kalenderår.
29 kap
72 §

90.450 B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall
är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt
någon annan bestämmelse i detta kapitel.

90.450-1 15 - den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton
per kalenderår

90.450-2 12 - den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår
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9() 450- 8 - del! tilltllyda I11in diett a\ fall 'dr höost SC) toll per kalenderar

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
29 kap
53 §

90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent
kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.

29 kap
52 §

90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.

29 kap
54 §

90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

29 kap
55 §

90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
29 kap
56 §

90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle
är mer än 50 ton.

Fartygsåtervinning
29 kap
57 §

90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av
fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om
ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

Radioaktivt avfall
29 kap
58 §

90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall
eller lagra radioaktivt avfall.

29 kap
59 §

90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle,
kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om
hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.

Lagring och avskiljning av koldioxid
29 kap
60 §

90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid
som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton

29 kap
61 §

90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid
som är planerad att lagras är högst 100 000 ton

29 kap
62 §

90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250)

29 kap
63 §

90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §

29 kap
64 §

90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring
av koldioxid

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än
20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.

30 kap 2 § 92.20 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för
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92.20-1
92.20-2
92.20-3

2
1
-1

mer än 5 000 skott per kalenderår.

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- 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 T U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst
5 000 skott per kalenderår.

30 kap 3§ 92.30

92.30-1
92.30-2

2
1

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

- Med tvättmöjlighet för tvätt av motorfordon.
- Utan tvättmöjlighet för tvätt av motorfordon.

- 92.10001 1 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
92.10002 1 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

- 92.10003 T U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.

- 93.1001 T 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 T U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 93 .?() 8 B Krematorium.

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

Lackering m.m.
- 100.1001 2 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver

per kalenderår.
- 100.1002 T 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 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller

klorfluorkarboner per år.
101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade

brom- eller klorfluorkarboner per år.
101.1003 T U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller

klorfluorkarboner per år.
- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller

klorfluorkarboner per år.
- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade

brom- eller klorfluorkarboner per år.
101.1006 T U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller

klorfluorkarboner per år.
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Utbildningsverksamhet
1 99.01 3 U Utbildnin<Isv~erksamheten inom onu-ädet risk och säkerhet

HÄLSOSKYDDS VERKSAM HETER

Utbildningsverksamhet och liknande
200.10-2 3 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever.

- 200.10-3 3 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever.
200.10-4 3 C Internationell skola.
200.10-5 3 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

- 200.10-6 2 C Förskola.
200.10-7 T C Separat förskoleklass, öppen förskola.

- 200.10-8 T U Familjedaghem.

Samlingslokaler och liknande
200.20-1 T U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
200.20-2

200.20-2a
200.20-2b

1
T

C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

- Fritidshem
- Öppen fritidsverksamhet

- 200.20-3 T U Fritidsgård och liknande.

Skönhetsvård och liknande
- 200.30-1 T U Solarium.
- 200.30-2 T U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
- 200.30-3 T U Frisersalong.

Vård och hälsa
- 200.40-1 T U Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende.

200.40-2 1 C Fotvård med användning av skärande eller stickande verktyg.
200.40-3

200.40-3a
200.40-3b
200.40-3c
200.40-3d

1
1
1
1

C Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg

- Tatuering
- Akupunktur
- Piercing eller öronhåltagning utan sterila engångskassetter
- Skönhetsbehandling med stickande, skärande som t.ex.

injektioner
200.40-4 T U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.

- 200.40-5 T U Övriga alternativa behandlingar.
- 200.40-9 T U Öronhåltagning med sterila engångskassetter
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Idrott och liknande
200.50-1 T U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.

-

200.50-2a
200.50-2b
200.50-2c
200.50-2d

1
3
-1
1

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

- 1-5 st. vanliga bassänger
- Fler än 5 vanliga bassänger
- 1-3 st. floatingtankar, badtunnor och liknande
- Fler än 3 st. floatingtankar, badtunnor och liknande

- 200.50-3 T U Strandbad.

Boende
- 200.60-1 T U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde.

200.60-2 T U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma
bostadsområde.

200.60-3 T U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma
bostadsområde.

- 200.60-4 T U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde.
- 200.60-5 T U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende,

vandrarhem, kriminalvård.
- 200.60-6 T U Campingistuganläggning.

200.60-7 T U Bed & breakfast.

200.60-8a
200.60-8b

T
0

U
U

Övrigt tillfälligt boende.
HVB-boenden

Förvaring av djur
200.70-1 T U Lokaler för förvaring av djur.
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Taxebilaga 3: Debiteringsfaktorer för avgiftsklasser
Av taxebilaga 3 framgår vilken debiteringsfaktor en avgiftsklass motsvarar.

Avgiftsklass
(AK)

Debiteringsfaktor
(DF)

Avgiftsklass
(AK)

Debiteringsfaktor
(DF)

T Timavgift
-2 1 16 69
-1 2 17 75
0 3 18 81
1 4 19 86
2 6 20 92
3 8 21 98
4 10 22 104
5 12 23 109
6 14 24 115
7 17 25 127
8 23 26 138
9 29 27 150

10 35 28 161
11 40 29 184
12 46 30 207
13 52 31 230
14 58 32 259
15 63 33 288

73



Taxebilaga 4: Erfarenhetsbedömning
Inledning
Enligt denna miljöbalkstaxa ska vissa verksamheter betala en fast årlig avgift till
Miljösamverkan. Syftet med avgiften är att Miljösamverkan ska finansiera
tillsynsarbetet enligt miljöbalken. Hur mycket olika verksamheter ska betala beror
på vilken avgiftsklass som Miljösamverkan har beslutat om för respektive
verksamhet. Avgiftsklassen motsvarar det normala behovet av tillsyn för den
aktuella typen av verksamhet.

Tillsynshistoria och helhetsbedömning
Miljösamverkan får erfarenhet av tillsynen (tillsynshistoria). Erfarenheterna kan
vara både objektiva och subjektiva. Vid tillsyn över olika objekt och verksamheter
bedöms verksamhetsutövares förmåga att uppfylla kraven i miljöbalken. Det är
viktigt att bedömningen är en helhetsbedömning och att den omfattar flera
bedömningskriterier. De allra flesta klarar en normal nivå. Andra kan vara
antingen lägre eller högre än normal nivå. Bedöms verksamhetsutövarens nivå
som lägre än normalt behövs förstärkt tillsyn med högre avgift, och om nivån är
högre än normalt kan verksamheten få minskad tillsyn i förhållande till
normalnivån och därmed lägre avgift.

Verksamheter som inte betalar en fast årlig tillsynsavgift omfattas inte av denna
erfarenhetsbedömning.

Regler för erfarenhetsklassning
Det finns tre erfarenhetsklasser, A, B och C, vilka direkt speglar tillsynsbehovet
vid en verksamhet:

A. Minskad tillsyn med mindre tillsynstid i förhållande till normalläget
B. Normalläget
C. Förstärkt tillsyn med mer tillsynstid i förhållande till normalläget

Nystartad verksamhet
En nystartad verksamhet ska alltid placeras i erfarenhetsklass B, normalläget. När
Miljösamverkan har fått erfarenhet av hur väl verksamhetsutövaren säkerställer att
miljöbalkens krav uppfylls kan erfarenhetsklassen justeras.

De minsta verksamheterna
Det finns en miniminivå för tillsynsavgifter (debiteringsfaktor 2) och tillsyns-
frekvenser (vart 3:e till vart 4:e år). De objekt och verksamheter som redan har
den lägsta avgiften med gles tillsynsfrekvens omfattas inte av erfarenhetsklass A
med minskad tillsyn. Däremot kan dessa objekt och verksamheter placeras i
erfarenhetsklass C och få utökad avgift och tillsynsfrekvens om det finns skäl till
detta.

Beslut om ändrad erfarenhetsklass
Erfarenhetsbedömningen sker inför kommande år. Beslut om ändrad
erfarenhetsklass tas i god tid innan nästa år. Besluten motiveras. Bedömningen
kan både vara objektiv och subjektiv. Bibehållen erfarenhetsklass medför inte
något beslut.
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Bara huvudverksamheter
Erfarenhetsklassen påverkar bara huvudverksamhetens avgift. Biverksamheter har
redan från början en reduktion på 75 procent för miljöstörande verksamheter och
hälsoskyddsverksamheter. Erfarenhetsklass sätts på objektsnivå där erfarenheter
från alla ingående verksamheter tillsammans på objektet påverkar i vilken
erfarenhetsklass objektet placeras.

Ingen bestraffning och extra tillsyn
Ändring av en erfarenhetsklass får inte ske i "bestraffningssyfte". Syftet med att
placera ett objekt i en lägre erfarenhetsklass är att det finns behov enligt
lagstiftning av att öka tillsynsinsatsernas längd eller att utöka tillsynsfrekvensen.

Erfarenhetsklassning får inte heller användas för att bekosta extra tillsyn. Extra
tillsyn genomförs vid bristande efterlevnad av lagstiftning och ingår inte i den
planerade regelbundna återkommande tillsynen. Handläggning av extra ärenden
finansieras med timavgift.

Bara ett steg åt gången
Ändring av erfarenhetsklassning får inte ske i två steg samma år, till exempel från
C till A eller från A till C.

Underlag för erfarenhetsklassning
Vid bedömningen av vilken erfarenhetsklass verksamheten ska placeras i ska
resultat från all tillsyn, både den normala och den extra tillsyn som har gjorts vid
tillsynsobjektet under minst ett års tid, utgöra underlag. Har man för lite
erfarenhet av ett tillsynsobjekt under året ligger objektet kvar i samma
erfarenhetsklass.

Kriterier för erfarenhetsklasser
Erfarenhetsklass Tillsynshistoria/erfarenhet från tillsynen och rådande

situation vid verksamheten 
A Miljösamverkan bedömer att tillsynsobjektet har så bra

förfarande för att följa miljöbalken att tillsynen kan minskas.
Detta kan ske genom att antingen minska tillsynsinsatsernas
längd eller minska tillsynsfrekvensen.

B

C

Den årliga avgiften minskas enligt tabell 1.

Normalläge.

Den årliga avgiften bibehålls.

Miljösamverkan bedömer att tillsynsobjektets förfarande för
att följa miljöbalken visar på så stora brister att tillsynen
måste förstärkas. Det kan ske genom att antingen öka
tillsynsinsatsernas längd eller utöka tillsynsfrekvensen.

Den årliga avgiften höjs enligt tabell 2.
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Vid erfarenhetsbedömningen tar Miljösamverkan speciellt hänsyn till hur
verksamhetsutövaren hanterar följande:

• Egenkontroll - om den finns, om den behöver kompletteras eller förbättras
och hur den följs.

• Aktuell tillsynsinsats - förekomsten av bristande efterlevnad av
miljöbalken.

• Åtgärder sedan senaste tillsynsinsatsen - om och hur åtgärder har vidtagits
för att komma till rätta med bristande efterlevnad av miljöbalken.

• Befogade klagomål.
• Rapportering, lämnande av uppgifter/upplysningar.
• Anmälningsärenden.
• Behov av sanktioner.
• Aktuell frivillig anslutning till externt kontrollorgan som innebär en

tidsbesparing vid den planerade tillsynen. (Kontrollorganet ska i huvudsak
kontrollera samma områden som miljönämnden.)

Tabell 1. Erfarenhetsklass A - Minskning av avgift

Avgiftsklass Minskning av avgift Avgiftsklass Minskning av avgift
-1 0,0 % 16 13,0 %
0 33,3 % 17 12,0 %
1 25,0 % 18 12,3 %
2 33,3 % 19 11,6 %
3 50,0 % 20 10,9 %
4 40,0 % 21 10,2 %
5 41,7 % 22 9,6 %
6 35,7 % 23 9,2 %
7 35,3 % 24 8,7%
8 26,1 % 25 8,7%
9 24,1 % 26 8,0 %

10 20,0% 27 8,0 %
11 20,0 % 28 8,1 %
12 17,4 % 29 8,2 %
13 15,4 % 30 8,2 %
14 15,5 % 31 7,8 %
15 14,3 % 32 8,1%

33 8,0 %
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Tabell 2. Erfarenhetsklass C - Höjning av avgift

Avgiftsklass Höjning av avgift Avgiftsklass Höjning av avgift
-1 50,0 % 16 13,0 %
0 33,3 % 17 12,0 %
1 50,0 % 18 12,3 %
2 50,0 % 19 11,6 %
3 50,0 % 20 10,9 %
4 40,0% 21 10,2 %
5 41,7 % 22 9,6 %
6 35,7 % 23 9,2%
7 35,3 % 24 8,7 %
8 26,1 % 25 8,7%
9 24,1 % 26 8,0 %

10 20,0 % 27 8,0 %
11 20,0 % 28 8,1 %
12 17,4 % 29 8,2%
13 15,4 % 30 8,2 %
14 15,5 % 31 7,8 %
15 14,3% 32 8,1 %

33 8,0 %
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ks § 102 2018-169 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-01-
01 och ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 2018-12-31. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 10/18 samt taxa för tillsyn enligt lag om spräng-
ämnesprekursorer. 

ekcg
Blyertspenna



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Dir § 10 Dnr 2018-903

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-06-08

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslut
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i
Miljösamverkans medlemskommuner att anta reviderad taxa för tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan
ska gälla från den 1 januari 2019 och ersätter tidigare taxa för tillsyn enligt lagen
om sprängämnesprekursorer som upphör att gälla den 31 december 2018.

Redogörelse för ärendet
De taxor som nu gäller för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
beslutades av kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner under
2015:

• Falköping: 2015-10-26, KF § 132, Dnr 2015/297 406.
• Hjo: 2015-09-24, Ä12, Dnr 2015-287.
• Karlsborg: 2015-11-30, Bilaga 136, KF § 170
• Skövde: 2015-10-26, Äl5, (K52015.0387)
• Tibro: 2015-09-28, KF § 94, Dnr 2015-000302 40.

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 30 maj 2018 att föreslå direktionen
att föreslå medlemskommunerna att anta en reviderad taxa för tillsyn enligt lagen
om sprängämnesprekursorer (MN § 42).

Skälen för miljönämndens beslut
Syftet med att ändra i taxan för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer är
att ändra metoden för indexuppräkningen från Arbetskostnadsindex (AKI) till
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som Sveriges Kommuner och
Landsting administrerar samt att anpassa grundfaktorn till 2019 års nivå.

Beslutet tas med stöd av 11 och 19 §§ lagen (2014:799) om sprängämnes-
prekursorer.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2018-05-31
Miljönämndens beslut 2018-05-30, MN § 42, med bilaga: Taxa för tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorer

Bilaga
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8

kkmb
Blyertspenna



Dir § 10

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter tidigare taxa för tillsyn
enligt lagen om sprängämnesprekursorer som upphör att gälla den 31 december
2018

Inledande bestämmelser
1

Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs verksamhet enligt
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning
av sprängämnesprekursorer.

2
Avgiftsskyldiga är de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om
saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och som tillhandahåller
sprängämnesprekursorer till enskilda.
§ 3
Avgift tas inte ut för

1. tillsyn som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade
2. handläggning av överklaganden
3. handläggning för att svara på remisser.

4
Miljönämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings
webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober
månad 2018.

5
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av
Miljönämnden östra Skaraborg.

Grundfaktor

§ 6
Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn 1 009 kronor.

Nedsätta eller eftersänka avgift

§ 7
Om det finns särskilda skäl får Miljönämnden östra Skaraborg, i det enskilda
fallet och med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga
omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften.

1



Årsavgift

§ 8
Miljönämnden tar ut en årlig fast avgift för planerad tillsyn. Avgiften är
2 grundfaktorer.

Timavgift
§ 9
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren
inte följer förelägganden eller förbud ingår inte i årsavgiften. För sådan extra
oplanerad tillsyn tar miljönämnden ut timavgifter.

Storleken på de timavgifter som nämnden tar ut beror på den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i det enskilda ärendet.

Timavgiften fås fram genom att ett ärendes handläggningstid multipliceras med
grundfaktorn.

Timavgifter tas ut för varje halv timme nedlagd arbetstid, dock minst en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 18.30 och 07.00 samt lördagar, helgaftnar och helgdagar, tar nämnden ut
avgift med 1,5 gånger ordinarie avgift.

Betalning av avgift
§ 10
Timavgifter ska betalas efter Miljönämnden östra Skaraborgs tillsyn eller annan
handläggning av ärende. Avgiften ska betalas efter beslut av miljönämnden som
också tar emot avgiften. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslutet
om avgift eller i fakturan.

11
Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgiften
ska betalas med helt avgiftsbelopp efter det att verksamheten har påbörjats.
Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med
det kalenderår som följer efter det år som verksamheten har upphört.

Avgift för inställelse
§ 12
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen
232 kronor per tillsynstillfälle. Avgiften för inställelse tas ut endast vid extra
oplanerad tillsyn.
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ks § 103 2018-170 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för tillsyn inom strålskydd-
slagens område (solarier) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2019-01-01 och 
ersätter tidigare taxa som upphör att gälla 2018-12-31. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för tillsyn inom strål-
skyddslagens område (solarier). 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 11/18 samt taxa för tillsyn inom strålskyddsla-
gens område (solarier). 

 

ekcg
Blyertspenna



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-06-08

Dir § 11 Dnr 2017-5334

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

Beslut
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i
Miljösamverkans medlemskommuner att anta reviderad taxa för tillsyn inom
strålskyddslagens område för Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan ska gälla
från den 1 januari 2019 och ersätter tidigare taxa för tillsyn inom
strålskyddslagens område som upphör att gälla den 31 december 2018.

Redogörelse för ärendet
De taxor som nu gäller för tillsyn enligt strålskyddslagen beslutades av
kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner under 2014:

• Falköping: 2014-02-24, KF § 20, (KS 2014/11 406)
• Hjo: 2014-02-27, Ä15, Dnr 2014-67
• Karlsborg: 2014-02-25, Bilaga 15, KF § 13
• Skövde: 2014-01-27, Ä12, (KS2014.0013)
• Tibro: 2014

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 30 maj 2018 att föreslå direktionen
att föreslå medlemskommunerna att anta en reviderad taxa för tillsyn inom
strålskyddslagens område (MN § 43).

Skälen för miljönämndens beslut
Syftet med att ändra i taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område är att ändra
metoden för indexuppräkningen från Arbetskostnadsindex (AKI) till Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV), som Sveriges Kommuner och Landsting
administrerar samt att anpassa grundfaktorn till 2019 års nivå.

Beslutet tas med stöd av 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293).

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2018-05-31
Miljönämndens beslut 2018-05-30, MN § 43, med bilaga: Taxa för tillsyn inom

strålskyddslagens område (solarier)

Bilaga
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Dir § 11

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område (solarier)
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter tidigare taxa för tillsyn
inom strålskyddslagens område som upphör att gälla den 31 december 2018.

I ärenden som gäller anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter
denna dag.

Inledande bestämmelser

1
Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs verksamhet enligt
strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

§ 2
Avgiftsskyldig är den som driver kosmetiskt solarium eller tillhandahåller

solarium med sollampor som omfattas av strålskyddslagen.

§ 3
Avgift tas inte ut för

1. tillsyn som orsakas av klagomål som visar sig vara ogrundade
2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnd överklagas.

§ 4
Miljönämnden ska för varje kalenderår justera de i denna taxa antagna avgifterna
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings
webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober
månad 2018.

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
Miljönämnden östra Skaraborg som är ansvarig för handläggning av den ansökan,
anmälan eller tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

§ 5
Vid tillämpningen av denna taxa är grundfaktorn 1 009 kronor.

Storleken på de avgifter som nämnden tar ut beror på
1. den debiteringsfaktor som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift)
2. den årliga debiteringsfaktor som anläggningen eller verksamheten

tilldelats (årlig tillsynsavgift)
3. den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet

(timavgift)



Nämnden kan också ta ut avgifter enligt de andra grunder som anges i taxan.

Fast avgift och årlig tillsynsavgift fås fram genom att tilldelad debiteringsfaktor
multipliceras med grundfaktorn. Timavgiften fås fram genom att ett ärendes
handläggningstid multipliceras med grundfaktorn.

Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd arbetstid, dock minst en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 18.30 och 07.00 samt lördagar, helgaftnar och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie avgift.

§ 6
Om det finns särskilda skäl får Miljönämnden östra Skaraborg med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned
eller efterskänka avgiften.

§ 7
Avgiften ska betalas efter beslut av Miljönämnden östra Skaraborg som också tar
emot avgiften. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
faktura. Den fasta avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
Prövningsavgifter och timavgifter ska betalas efter Miljönämnden östra
Skaraborgs prövning, kontroll, tillsyn eller annan handläggning av ärende.

Årsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår som
följer efter det att anmälan skett eller om verksamheten har bedrivits utan
föregående anmälan, det år som följer efter det att verksamheten har påbörjats.
Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med
det kalenderår som följer efter det att verksamheten har upphört.

Anmälan

§ 8
Avgift för handläggning av anmälan om att bedriva verksamhet där kosmetiskt
solarium upplåts till allmänheten tas ut med 3 grundfaktorer.

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

Avgift för inställelse

9
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen
232 kronor per tillsynstillfälle. Avgift för inställelse tas ut endast vid oplanerad
tillsyn.



Tillsyn

§ 10
Årlig avgift för tillsyn (årsavgift) ska betalas med 1 grundfaktor. Avgiften ska
betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet där kosmetiskt
solarium upplåts till allmänheten. Avgiften betalas till Miljönämnden östra
Skaraborg.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren
inte följer förelägganden eller förbud, ingår inte i årsavgiften. För sådana åtgärder
tas timavgift ut.
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ks § 104 2018-185 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Avfallstaxa fr o m 2019-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Avfallshantering Östra Ska-
raborgs förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2019. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har varit medlemmar i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS) sedan starten 2000. Sedan dess har flera kommuner succesivt anslutit sig till AÖS och 
idag omfattar förbundets verksamhet avfallshantering i 9 kommuner.  

Det är en grannlaga uppgift att samordna en gemensam taxa för alla medlemskommuner. Högsta 
förvaltningsdomstolen har besluta att denna typ av taxor skall beslutas i varje medlemskommuns 
kommunfullmäktige vilket kräver samordning, delaktighet och ansvar hos alla medlemskommu-
ners fullmäktigeförsamlingar. Liggande förslag till avfallstaxa för AÖS avser att gälla from 2019-
01-01. Taxeförslaget har diskuterats i AÖS direktion och det är direktionen för AÖS som nu fö-
reslår respektive medlemskommun att godkänna taxan. Taxan för sop och latrinhämtning har 
inte höjts sedan 2011. 

Det är framförallt insamling av matavfall som innebär ökade kostnader vilka måste bäras via 
taxan. Jämförelsevis är den nu föreslagna avfallstaxan cirka 15 % lägre än snittet i Sverige.    

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2018-08-16. 
Avfallshantering Östra Skaraborgs beslut 2018-05-21, § 15, missiv 2018-04-24 samt förslag till av-
fallstaxa. 

ekcg
Blyertspenna



 Samhällsbyggnad Sidan 

1(1) 

 Enhet 

Samhällsbyggnad 

Datum 

2018-08-16 

Dnr 

2018-185 

 Handläggare 

 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503 352 50, www.hjo.se 

AÖS förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1:e januari 2019 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna AÖS förslag till ny 

avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2019. 

Sammanfattning 

Hjo kommun har varit medlemmar i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 

(AÖS) sedan starten 2000. Sedan dess har flera kommuner succesivt anslutit sig till AÖS 

och idag omfattar förbundets verksamhet avfallshantering i 9 kommuner.  

Det är en grannlaga uppgift att samordna en gemensam taxa för alla medlemskommuner. 

Högsta förvaltningsdomstolen har besluta att denna typ av taxor skall beslutas i varje 

medlemskommuns kommunfullmäktige vilket kräver samordning, delaktighet och ansvar 

hos alla medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. Liggande förslag till avfallstaxa för 

AÖS avser att gälla from 2019-01-01. Taxeförslaget har diskuterats i AÖS direktion och 

det är direktionen för AÖS som nu föreslår respektive medlemskommun att godkänna 

taxan. Taxan för sop och latrinhämtning har inte höjts sedan 2011. 

Det är framförallt insamling av matavfall som innebär ökade kostnader vilka måste bäras 

via taxan. Jämförelsevis är den nu föreslagna avfallstaxan cirka 15 % lägre än snittet i 

Sverige.    
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Skickas till 

Avfallshantering östra Skaraborg 

 

Svante Andrén 

Samhällsbyggnadschef 
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Direktionen för AÖS 

 

Avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari 2019 – beskrivning av för-
ändringar 

 

Bakgrund 

AÖS bildades år 2000 och samordningsvinster under de tio första åren skapade ett 
ekonomiskt överskott som uppgick till ca 60 mnkr. Kostnadsutvecklingen i AÖS 
för perioden 2000–2011 var ca 2 procent att jämföra med ökning av konsument-
prisindex på 21 procent under motsvarande period.  

År 2011 beslutade direktionen att starta insamling av matavfall i alla medlems-
kommuner. Samtidigt bestämdes att utbyggnaden av insamlingssystemet skulle 
betalas med det samlade överskottet och det görs genom planerade årliga under-
skott. År 2013 övergick de tidigare överskotten till att bli underskott. Underskot-
ten beräknas öka tills sortering av matavfall är helt utbyggt för att därefter stabili-
seras. Senast år 2018 ska insamling av matavfall vara infört i samtliga medlems-
kommuner i AÖS. 

Avgifterna för AÖS abonnemang har inte höjts sedan beslutet om matavfallsin-
samling fattades för 7 år sedan. Endast miljöstyrande avgifter för att främja sorte-
ring av matavfall har tillkommit.  

Höjningen av avgifterna i avfallstaxan kommer genomföras stegvis med start 
2019 till dess ekonomisk balans uppnås. Förslaget till ny gemensam avfallstaxa 
innebär ökade intäkter med ca 8 mnkr. 

 

Grundavgifter 

Grundavgiften syftar till att täcka gemensamma kostnader för direktion, administ-
ration, information och återvinningscentraler. Hel grundavgift betalas av småhus 
och verksamheter och halv grundavgift betalas av fritidshus och för lägenhet i 
flerbostadshus. 
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I nya taxan föreslås en ändring av grundavgifterna till 750 kr per år för småhus 
och verksamheter samt 375 kr per år för fritidshus och lägenhet i flerbostadshus. 
 

Kategori Avgift AÖS  
7 kommuner 

Avgift  
Gullspång 

Avgift  
Mariestad 

Ny avgift 

Småhus 675 kr 675 kr 675 kr 750 kr 

Verksamheter 675 kr 674 kr 388 kr 750 kr 

Fritidshus 338 kr 443 kr 443 kr 375 kr 

Lägenhet 338 kr 462 kr 266 kr 375 kr 

 

Under 2017 var de gemensamma kostnaderna 44 mnkr och intäkterna från grund-
avgifterna var 36,5 mnkr. Den föreslagna höjningen av grundavgifterna (4,5 
mnkr) räcker inte för att täcka de gemensamma kostnaderna och ytterligare höj-
ning behövs i kommande avfallstaxor.  

 

Hämtningsavgifter 

Hämtningsavgiften syftar till att täcka kostnader för insamling av hushållsavfallet. 
Kostnaderna för insamlingen uppgick år 2017 till 62,5 mnkr och beräknas till 64,5 
mnkr år 2018. Hämtningsavgifterna föreslås höjas med 7 procent med utgångs-
punkt i gällande avfallstaxa för AÖS. Justeringar för principen om likställda taxor 
i hela förbundet och upprätthållande av beslutad styrning har också tagits hänsyn 
till i avgiftskonstruktionen. 

Efter föreslagen höjning beräknas intäkterna öka med 2,5 mnkr. 

Den miljöstyrande avgiften för de som väljer att inte sortera matavfall föreslås 
oförändrat vara 520 kr. 

Enligt statistik från branchorganisationen Avfall Sverige kostar det vanligaste 
abonnemanget (grund-, hämtning- och behandlingsavgift) för villahushåll i Sve-
rige 2 084 kr och i AÖS kostar det vanligaste abonnemanget 1 747 kr i det nya 
förslaget till gemensam avfallstaxa. 
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Två exempel på förändrade avgifter redovisas nedan. 
 

Exempel hämtningsavgifter villahushåll 

Hämtningsavgift Avgift idag Ny avgift Ökning/år Ökning/mån 

140 liter + mat 628 kr 651 kr 23 kr 2 kr 

190 liter + mat 955 kr 997 kr 42 kr 4 kr 

240 liter + mat 1 223 kr 1 281 kr 58 kr 5 kr 

370 liter + mat 1 620 kr 1 697 kr 77 kr 6 kr 

 

Flerbostadshusen är till skillnad från villahushållen en blandad kundgrupp där 
sophämtningen för två likadana flerbostadshus kan se väldigt olika ut beroende på 
sammansättningen av de boende, sortering av matavfall, fastighetsnära insamling 
av förpackningar etc. Det vanligaste abonnemanget restavfall för flerbostadshus i 
AÖS är 660 liter med veckotömning. 

 

Exempel hämtningsavgift flerbostadshus 

Hämtningsavgift AÖS  
7 kommuner 

 
Gullspång 

 
Mariestad Ny avgift 

660 liter  
1 gång/vecka  6 065 kr 6 864 kr 6 864 kr 6 323 kr 

 

 

Latrin 

Kostnaderna för hantering av latrin uppgår år 2017 till 700 tkr och intäkterna till 
330 tkr. Intäkterna efter föreslagen förändring uppgår till 750 tkr vilket ger kost-
nadstäckning för tjänsten. Ca 300 kunder omfattas av förändringen. 

Antal abonnemang minskas till två, ett för permanentboende och ett för sommar-
boende. 
 

Kategori Avgift ”gamla” 
AÖS 

Avgift  
Gullspång och 

Mariestad 
Ny avgift 

Latrin året runt 3 464 kr 4 750 kr 4 150 kr 

Sommar 6 kärl 1 400 kr - 3 000 kr 
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Fritidshus 

Avgifterna för fritidshus har likställts. Det innebär att hämtningsavgifterna i Gull-
spång och Mariestad sänks samtidigt som hämtningsavgifterna i övriga AÖS höjs 
med mellan 27 kr och 167 kr. 

När de nya föreskrifterna för AÖS trädde i kraft den 1 april 2017 så samordnades 
perioden för sommartömning från maj till och med september. Det innebär att 
sommarabonnemanget med 10 tömningar i Skara tas bort. De kunderna (11 st.) får 
en total avgiftshöjning med 111 kr och längre tömningsperiod. 

 

Enskilda avlopp 

Ett nytt entreprenadavtal från 1 januari 2019 för slamsugning av enskilda avlopps-
anläggningar har upphandlats. Jämfört med nuvarande ersättning till entreprenö-
ren ökar ersättningsnivåerna med ca 30 procent i det nya avtalet.  

Avgifter i taxan justeras efter priserna i upphandlingen så att kostnadstäckning nås 
för de tjänsterna. Samtidigt samordnas taxan i Skara med övriga medlemskommu-
ner.  

 

Övrigt 

Tjänsten tvätt av kärl förslås tas bort. Det är en tjänst som enbart utförs i Mari-
estad men som inte erbjuds i övriga medlemskommuner.  
 

Felsorteringsavgift för matavfall i underjordsbehållare införs. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

      

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Gäller från 2019-01-01 

      

Avfallstaxa AÖS 
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1. Allmänna bestämmelser 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som enligt 
15 kap. 2 § miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall, hos annan verksamhet, som är 
jämförligt med hushållsavfall. 

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. 

 

2. Principer 
Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incita-
ment ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende 
som följd (Miljöbalken 27 kap 5 §). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom av-
fallshanteringen. 

Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. 

Avfallstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang 
i samtliga medlemskommuner. 

Avfallstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande 
beslut om att anta taxan. 

 

2.1 Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i grunden vara avgiftsfri, men avgifter kan tillämpas för av-
lämning av annat avfall än vad som betecknas som hushållsavfall till exempel större mängder 
bygg- och rivningsavfall. Asbest räknas som bygg- och rivningsavfall även i mindre mängder. 
 

2.2 Samordning 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 
förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion före-
slår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 
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3. Utformning 
I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, 
hämtning av latrin samt övriga avgifter såsom till exempel tillägg för gångavstånd, byte av 
kärl och hämtning av grovavfall mm.  

Den totala avgiften består av en grundavgift och en avgift som på lämpligt sätt kan indelas i 
avgifter för hämtning och behandling, etc. Tilläggsavgifter kan debiteras vid gångavstånd till 
behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande. 
 
 

3.1 Grundavgift 

Grundavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets övergripande kostnader såsom 
information, planering, fakturering och annan administration. Kostnaderna för drift av åter-
vinningscentraler samt medel för avsättningar av kostnader för nedlagda deponier ingår 
även i de övergripande kostnaderna.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på sådant sätt att hus-
hållsavfall uppstår.  

Detta innebär att grundavgift debiteras: 
 

- alla beboeliga småhus (inkl. fritidshus). Med småhus avses en byggnad som är inrät-
tad till bostadshus för en eller två familjer. När flera småhus finns på samma fastighet 
utgör antalet adresser grund för fakturering av antal grundavgifter.  
 

- alla beboeliga lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Med 
flerbostadshus avses hus med 3 lägenheter eller fler. Detta innebär förutom vanliga 
lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, ålderdoms-
hem, hotell, vandrarhem och likande verksamheter. Radhusfastigheter jämställs med 
småhus eller lägenheter enligt fastighetens taxering. 
 

- alla verksamheter som har lokaler utformade med något slags personalutrymmen el-
ler utgör samlingslokal. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  
 

Med beboeliga småhus och flerbostadshus avses bostäder som kan eller avses kunna bebos. 
Detta innebär att grundavgift debiteras samtliga bostäder som inte är uppenbart helt obebo-
eliga. Grundavgift faktureras även bostäder som ska eller håller på att renoveras. Grundav-
giften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  
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3.2 Hämtningsavgift och behandlingsavgift 

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling av 
hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek och hämtningsinter-
vall samt eventuella tillägg för gångavstånd, mm. 

Hushållsavfallet delas in i tre kategorier enligt nedan:   

- matavfall är lätt nedbrytbart biologiskt hushållsavfall som separerats från övrigt hus-
hållsavfall  

- restavfall är återstående hushållsavfall där matavfall och förpackningsavfall sorterats 
ut 

- brännbart avfall är hushållsavfall där matavfall och restavfall inte separerats  
 

Behandlingsavgiften debiteras i en del fall av den behandlande anläggningen. Behandlingsav-
giftens storlek varierar med abonnemangstyp, behållarstorlek och hämtningsintervall. 

 

3.3 Speciella avgifter  

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om 
avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.  

 

4. Fastighetsägarens ansvar 
Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-
hetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.  

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 
som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av 
hushållsavfall. AÖS kan besluta att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna abon-
nemang i fastighetsägares ställe.  

Fastighetsägaren skall snarast anmäla till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat fak-
tureringsföretag ändring av ägandeförhållanden eller abonnemangets omfattning, placering 
av behållare etc. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan 
denna påföras retroaktivt.  

 

4.1 Betalning 

Fastighetsägaren skall betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag en-
ligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska 
betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på 
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fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag 
betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 

 

5. Avgifter 
Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt. 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift samt eventuella tillägg (t.ex. gångavstånd och avgift för försvårad hämt-
ning). 

 

5.1 Grundavgifter  

 

 
Småhus och verksamheter 

 
750 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
375 kr per år 
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5.2 Hämtningsavgifter och behandlingsavgifter 
 

Småhus - sortering av matavfall 
 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Behandlingsavgift 
restavfall 

Behandlingsav-
gift matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 346 kr 126 kr 179 kr 1 401 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

750 kr 647 kr 171 kr 179 kr 1 747 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

750 kr 886 kr 216 kr 179 kr 2 031 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

750 kr 1 184 kr 334 kr 179 kr 2 447 kr 

 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 
Enbart för familjer med blöjbarn upp till  
4 år eller då särskilda behov finns till följd 
av sjukdom. 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Behandlingsavgift 
restavfall 

Behandlingsav-
gift matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 519 kr 253 kr 179 kr 1 701 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

750 kr 774 kr 344 kr 179 kr 2 047 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

750 kr 968 kr 434 kr 179 kr 2 331 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

750 kr 1 149 kr 669 kr 179 kr 2 747 kr 
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Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift småhus och hämtnings- och behandlingsavgifter delas mellan delta-
gande fastigheter. 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Behandlingsavgift 
restavfall 

Behandlingsav-
gift matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Delat kärl 130-140 liter för restavfall  
Delat kärl 140 liter för matavfall 750 kr 346 kr 126 kr 179 kr 1 401 kr 

Delat kärl 240 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 

750 kr 886 kr 216 kr 179 kr 2 031 kr 

 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

restavfall 
Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  750 kr 525 kr 126 kr 1 401 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 750 kr 826 kr 171 kr 1 747 kr 

 

 

Årshämtning restavfall 
(endast vid beviljat undantag för års-
hämtning*) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
restavfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 750 kr 58 kr 22 kr 830 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 
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Avgifter för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall. 
 

Brännbart avfall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 130-140 liter 750 kr 918 kr 253 kr 1 921 kr 

Kärl 190 liter 750 kr 1 173 kr 344 kr 2 267 kr 

Kärl 240 liter 750 kr 1 367 kr 434 kr 2 551 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 750 kr 1 945 kr 669 kr 3 364 kr 

 

Delat kärl hämtning brännbart avfall 1 gång / 2 veckor 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift småhus och hämtnings- och behandlingsavgiften delas 
mellan deltagande fastigheter. 
 
Miljöstyrande avgift om 520 kr tillkommer per deltagande fastighet.  
 

 Hämtningsavgift Behandlingsavgift Summa avgift 

Kärl 130-140 liter  398 kr 253 kr 651 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 653 kr 344 kr 997 kr 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 847 kr 434 kr 1 281 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 1 425 kr 669 kr 2 094 kr 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 1 814 kr 1 193 kr 3 007 kr 

 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i ge-
mensam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsav-
gift brännbart 

avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 750 kr 918 kr 253 kr 1 921 kr 

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Extrakärl  
(gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för brännbart avfall Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 398 kr 253 kr 651 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 653 kr 344 kr 997 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 847 kr 434 kr 1 281 kr 
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Fritidshus 

Sommarabonnemang för fritidshus under perioden maj – september 
 

Hämtningsintervall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 120-140 liter 375 kr 289 kr 116 kr 780 kr 

Kärl 190 liter 375 kr 435 kr 159 kr 969 kr 

Kärl 240 liter 375 kr 540 kr 200 kr 1 115 kr 

Kärl 370 liter  
(kan ej nytecknas) 

375 kr 780 kr 309 kr 1 464 kr 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 1 251 kr 550 kr 2 176 kr 

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift fritidshus och hämtnings och behandlingsavgiften delas mellan delta-
gande fastigheter. Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-sep 
(endast vid beviljat undantag för årshämtning) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
restavfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 1 gång per år  
(kan ej nytecknas) 375 kr 29 kr 11 kr 415 kr 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 375 kr 58 kr 22 kr 455 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor un-
der perioden maj-sep 

(kräver godkänd varmkompost) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
restavfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 198 kr 39 kr 612 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 278 kr 53 kr 706 kr 

 

Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Sommarboende, abonnemang i gemensam 
behållare. * 
Hämtning 1 gång / 2 veckor 
under perioden maj-september. 

375 kr 289 kr 116 kr 780 kr 

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 
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Hämtning av latrin  
 

 
Latrinabonnemang 

 
Hämtningsavgift  

 
Permanentboende 

(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 150 kr 

 
Sommarboende 
maj – september 

(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 000 kr 

 
Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till kund. 

 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 240 kr 
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Sortering av matavfall i flerbostadshus  

 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS avgör minsta 
antalet kärl. 

 

Kärl 140 liter mat 
 

Behandlingsavgift  
matavfall 

 
Summa  

avgift (kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 179 kr 179 kr 

Matavfall 1 gång/ vecka 358 kr 358 kr 

 

 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

 

Miljöavgift 
 

Avgift per lägenhet och år 
i flerbostadshus 

 
Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 520 kr 
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Brännbart avfall eller restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.  
 

Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 1 gång / 2 veckor 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 120-140 liter (kan ej nytecknas) 398 kr 253 kr 651 kr 

Kärl 190 liter 653 kr 344 kr 997 kr 

Kärl 240 liter 847 kr 434 kr 1 281 kr 

Kärl 370 liter 1 425 kr 669 kr 2 094 kr 

Kärl 660 liter 1 814 kr 1 193 kr 3 007 kr 

    
Säck 160-240 liter (kan ej nytecknas) 625 kr 289 kr 914 kr 

    
Container 3-4 kbm  12 938 kr 5 421 kr 18 359 kr 

Container 6 kbm 11 180 kr 10 844 kr 22 024 kr 

Container 8 kbm 10 010 kr 14 458 kr 24 468 kr 

Container 10 kbm 8 870 kr 18 073 kr 26 943 kr 

 

Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 1 gång / vecka 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 1 415 kr 686 kr 2 101 kr 

Kärl 240 liter 1 821 kr 868 kr 2 689 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 3 059 kr 1 338 kr 4 397 kr 

Kärl 660 liter 3 938 kr 2 385 kr 6 323 kr 

    
Säck 160-240 liter (kan ej nytecknas) 1 850 kr 579 kr 2 429 kr 

    
Container 6 kbm 24 641 kr 21 686 kr 46 327 kr 

Container 8 kbm 22 568 kr 28 916 kr 51 484 kr 

Container 10 kbm 20 563 kr 36 145 kr 56 708 kr 
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Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 2 gånger / vecka 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 3 916 kr 1 735 kr 5 651 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 6 559 kr 2 675 kr 9 234 kr 

Kärl 660 liter 8 521 kr 4 771 kr 13 292 kr 

    
Container 8 kbm 50 485 kr 57 831 kr 108 316 kr 

Container 10 kbm 47 047 kr 72 289 kr 119 336 kr 

 

 

Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 3 gånger / vecka 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 20 982 kr 7 156 kr 28 138 kr 

Container 10 kbm 145 209 kr 108 434 kr 253 643 kr 
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Matavfall vid restauranger, storkök och verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunden anskaffar och bekostar själv 
erforderliga påsar och säckar av papper. 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

matavfall 
Summa avgift 

(kr/kärl och år) 

2 gånger/vecka  2 422 kr 1 148 kr 3 570 kr 

1 gång/vecka 1 126 kr 574 kr 1 700 kr 

1 gång/2 veckor 562 kr 288 kr 850 kr 

 
Hämtning av restavfall  
Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, verksamheter 
etc. 

 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid 
festivaler, evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med AÖS. 

 

Storlek Hämtningsavgift Behandlingsavgift  
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 424 kr 14 kr 438 kr 

Kärl 660 liter 509 kr 47 kr 556 kr 

Container 6 kbm 1 158 kr 418 kr 1 576 kr 

Container 8 kbm 1 411 kr 556 kr 1 967 kr 

Container 10 kbm 1 665 kr 695 kr 2 360 kr 

Latrinkärl   300 kr 

 

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)       300 kr (maximalt faktureras avgift för 5 st. kärl) 

Container (kr/st.)    1 400 kr  
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5.3 Övriga avgifter 
 

Extra hämtningar 

Extra hämtningar medges endast till kund. 
 

Avgift för hämtning av extra säckar på 
ordinarie hämtningsdag Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

brännbart avfall Summa avgift 

Säck 160-240 liter  
Kr/säck och hämtning 64 kr 11 kr 75 kr 

 

 

Avgift för planerad extrahämtning  

Hämtning sker på dag som fastställs av AÖS eller 
dess entreprenörer.  

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/gång) 

Kärl 140 – 240 liter för restavfall  
Kr/kärl och hämtning 64 kr 11 kr 75 kr 

 

 

Avgift för extra hämtning av kärl och  
container på annan dag än ordinarie  
hämtningsdag 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall Summa avgift 

Kärl 120 - 660 liter  
Kr/behållare och hämtning 424 kr 26 kr 450 kr 

Container 3-10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 2 082 kr 418 kr 2 500 kr 

 

 

Avgift för hämtning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordina-
rie hämtningsdag Summa avgift 

Kärl och container, 120 liter – 10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 450 kr 

 

Komprimerat avfall 
Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av AÖS och prissätts från fall till fall be-
roende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 



Avfallstaxa AÖS 
 

 18  
  

Tillägg för gångavstånd 
 

Kärl och säckar  
Avgift/hämtning och behållare 

6-15 meter 25 kr 

16-25 meter 70 kr 

Över 26 meter 145 kr 

 
Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.  
 

Tillägg för försvårad hämtning 
 

Kärl, säck och container Avgift/ hämtställe och gång 

Hämtning i utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är försvå-
rande. 

325 kr 

Avser hämtning av container som behöver dras fram innan de kan hämtas, 
dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

125 kr 

 

Plockanalys (kvalitetskontroll) 
 

Kärlstorlek Pris per kärl  
(kr/kärl och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 205 kr 

 

Felsorteringsavgift 

Underjordsbehållare* Pris per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 

 
*Tömning av underjordsbehållare prissätts enligt avsnitt 3.3 Speciella avgifter. 

 



Avfallstaxa AÖS 
 

 19  
  

Hämtning och mottagning av hushållens grovavfall 
 

Hämtning vid fastighet Pris per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 1 755 kr 

Paketbil med chaufför 1 170 kr 

Extra medföljande personal 545 kr 

 
Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. För större städningar kan container för 
utsorterat brännbart avfall beställas av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas tillsammans med 
annat avfall. 
 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift/st. 

Hushållens grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 100 kr 

 
Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 
Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda. Se separata avgifter för verksamhetsavfall. 

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen avfallsanläggning. Med mindre 
mängd enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara 
inplastat och uppmärkt. Större mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet. 
 

Byte och hemtagning av containrar och kärl 
Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt tas med perso-
nal på plats. Kontakt tas med AÖS innan byte av container. 
 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 300 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1 350 kr 

Hemtagning av container 1 350 kr 
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5.4 Små avloppsanläggningar och fettavskiljare 

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar  

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift/tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 923 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 169 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 704 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje ytterligare kbm 190 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 385 kr 

 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i samband med töm-
ning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten tank Avgift/tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 420 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 710 kr 

 

 

Tilläggsavgifter 
 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift Avgift/tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 705 kr 

Vardag kl. 16-07 1 250 kr 

Helg 1 500 kr 

Storhelg 2 200 kr 
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Tömning av fosforfällor  

Beställning av hämtning av filtermaterial skall göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 
 inkl. moms 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 300 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 300 kr 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ks § 108 2018-215 

Rådet för funktionshinderfrågor upphör och ersätts av nya arbets-
former för dialog  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

- rådet för funktionshinderfrågor ersätts med nya arbetsformer för att öka dialogen med mål-
gruppen och därmed stärka inflytandet hos personer med funktionsnedsättning,  

- rådet för funktionshinderfrågor och dess reglemente därmed upphör att gälla, samt 

- kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera förändringen senast 30 oktober 2019. 

Sammanfattning 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor syftar till att förstärka inflytandet i alla frågor som 
gäller personer med funktionsnedsättning. Flera av organisationerna i rådet har uppgett att de 
har svårt att rekrytera personer som kan delta i rådet och rådet tenderar att bli ett forum där 
kommunen ensidigt informerar om aktuella frågor. Det finns också grupper av funktionshindrade 
som inte alls är representerade i rådet. Sammantaget riskerar detta att leda till att personer med 
funktionsnedsättning inte ges tillräckligt stort inflytande över frågor som de berörs av. Kommu-
nen är angelägen om att hitta nya arbetsformer för att förstärka inflytandet i alla frågor som gäl-
ler personer med funktionsnedsättning och verka för deras fulla delaktighet i samhället. Genom 
att prova nya arbetsformer för medborgardialog som bygger på större öppenhet och större till-
gänglighet hoppas kommunen att fler Hjobor med funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta 
på sina villkor.  Förslaget är därför att rådet för funktionshinderfrågor ersätts med regelbundet 
återkommande dialogmöten på Park. Personer med funktionsnedsättning ska uppleva att det är 
enkelt att komma till tals och att få träffa kommunstyrelsens representanter. Ledorden för dia-
logmötena ska vara öppenhet, tillgänglighet och enkelhet. Förhoppningen är att generera ett 
större intresse och därmed ett stärkt inflytande för personer med funktionsnedsättning. 

Förslaget har tagits upp för diskussion på rådet för funktionshinderfrågor och organisationerna 
har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. Rådet som helhet är positiv till förändringen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2018-03-20. 

Skickas till 
Rådet för funktionshinderfrågors ledamöter 

ekcg
Blyertspenna
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Mottagare 
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Rådet för funktionshinderfrågor och nya arbetsformer för dialog 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att rådet för funktionshinderfrågor ersätts 

med nya arbetsformer för att öka dialogen med målgruppen och därmed stärka inflytandet hos 

personer med funktionsnedsättning.  

Rådet för funktionshinderfrågor och dess reglemente upphör därmed att gälla.  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera förändringen senast 30 oktober 

2019. 

Sammanfattning 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor syftar till att förstärka inflytandet i alla frågor som 

gäller personer med funktionsnedsättning. Flera av organisationerna i rådet har uppgett att de har 

svårt att rekrytera personer som kan delta i rådet och rådet tenderar att bli ett forum där 

kommunen ensidigt informerar om aktuella frågor. Det finns också grupper av funktionshindrade 

som inte alls är representerade i rådet. Sammantaget riskerar detta att leda till att personer med 

funktionsnedsättning inte ges tillräckligt stort inflytande över frågor som de berörs av. Kommunen 

är angelägen om att hitta nya arbetsformer för att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller 

personer med funktionsnedsättning och verka för deras fulla delaktighet i samhället. Genom att 

prova nya arbetsformer för medborgardialog som bygger på större öppenhet och större 

tillgänglighet hoppas kommunen att fler Hjobor med funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta 

på sina villkor.  Förslaget är därför att rådet för funktionshinderfrågor ersätts med regelbundet 

återkommande dialogmöten på Park. Personer med funktionsnedsättning ska uppleva att det är 

enkelt att komma till tals och att få träffa kommunstyrelsens representanter. Ledorden för 

dialogmötena ska vara öppenhet, tillgänglighet och enkelhet. Förhoppningen är att generera ett 

större intresse och därmed ett stärkt inflytande för personer med funktionsnedsättning. 

Förslaget har tagits upp för diskussion på rådet för funktionshinderfrågor och organisationerna har 

fått möjlighet att inkomma med synpunkter. Rådet som helhet är positiv till förändringen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 
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Skickas till 

Rådet för funktionshinderfrågors ledamöter 
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Lisbeth Göthberg 

Kommundirektör 
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Rådet för funktionshinderfrågor-ny arbetsform för dialog? 

Rådet för funktionshinderfrågor har diskuterat om rådets nuvarande arbetsform med traditionella 

sammanträden verkligen främjar att personer med funktionsnedsättning får inflytande och full 

delaktighet i samhället. Rådet har bett förvaltningen ta fram ett underlag som kan möjliggöra för 

rådet att prova nya arbetsformer för medborgardialog som bygger på större öppenhet och större 

tillgänglighet. Detta är förvaltningens underlag.  

 

Bakgrund 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och 

kommunens nämnder. Syftet med rådet är framför allt att förstärka inflytandet i alla frågor som 

gäller personer med funktionsnedsättning och verka för personer med funktionsnedsättnings 

jämlikhet och fulla delaktighet i samhället samt att vara ett forum för opinionsbildning och 

kunskapsspridande. Genom att träffas regelbundet är tanken att frågor som rör personer med 

funktionsnedsättningsfrågor beaktas bättre i nämndernas verksamhetsplanering. 

 

Rådets nuvarande arbetsformer 
Rådet för funktionshinderfrågor väljs för fyra år och mandattiden sammanfaller med 

kommunfullmäktiges mandatperiod. 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor består av en representant från följande organisationer: 

De handikappades riksförbund, Hörselskadades Riksförbund, Föreningen för utvecklingsstörda 

barn, ungdomar och vuxna, Reumatikerförbundet, Synskadades riksförbund och Hjärt- och 

lungsjukas förening. Mötena äger rum fyra gånger per år och protokollförs.  

Flera av organisationerna har uppgett att de har svårt att rekrytera personer som kan delta i rådet. 

Någon plats är vakant sedan en tid tillbaka. Rådets ordförande gör dagordningen till mötet och det 

är med dagens arbetsformer sällsynt att organisationerna själva initierar och driver frågor. Rådet 

tenderar att bli ett forum för information där kommunen ensidigt informerar om aktuella frågor. 

Det finns också grupper av funktionshindrade som inte alls är representerade i rådet men som tar 

del av kommunens serviceutbud för funktionshindrade. Detta gäller framförallt personer med 
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psykiska funktionshinder. Sammantaget riskerar detta att leda till att personer med 

funktionsnedsättning inte får tillräckligt stort inflytande över frågor som de berörs av. 

Förslag till ny arbetsform 

Kommunen är angelägen om att hitta nya arbetsformer för att förstärka inflytandet i alla frågor som 

gäller personer med funktionsnedsättning och verka för personer med funktionsnedsättnings 

jämlikhet och fulla delaktighet i samhället. Genom att prova nya arbetsformer för medborgardialog 

som bygger på större öppenhet och större tillgänglighet hoppas kommunen att fler Hjobor med 

funktionsnedsättning, eller anhöriga till någon med funktionsnedsättning, ska få möjlighet att delta 

på sina villkor. 

 

Förslaget är därför att nuvarande sammanträden med funktionshinderrådet ersätts med två öppna 

dialogmöten per år där organisationer och privatpersoner med funktionsnedsättningar bjuds in via 

tidningsannons, kommunens hemsida, sociala medier osv.  

  

Dialogmötena kan vara ett sätt för kommunen att informera om kommande förändringar som 

berör personer med funktionsnedsättning och samtidigt ge personer med funktionsnedsättning och 

deras anhöriga en möjlighet att framföra sina synpunkter, tankar och förslag. Det ska finnas 

möjlighet att ställa frågor och dela med sig av personliga erfarenheter, synpunkter eller tankar som 

kan hjälpa till att förbättra kommunens serviceutbud till personer med funktionsnedsättning. Man 

kan också öppna upp för möjligheten att i förväg skicka in frågor till ansvariga politiker och 

tjänstemän, så att svar kan lämnas på mötet. 

 

Dialogmötena skulle kunna ha olika teman, och bli ett tillfälle att visa upp olika delar av det stöd 

som finns att tillgå i Hjo kommun för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. 

 

Inbjudan kan distribueras via lokaltidning, hemsida, sociala medier, anslagstavlor m.m. Genom att 

öppna upp för fler att under mer lättsamma former delta i en dialog, så kanske möjligheterna till 

brukarinflytande förbättras. Förhoppningen är att generera ett större intresse och därmed ett 

stärkt inflytande för personer med funktionsnedsättning. 

 

Om förändringen genomförs fr o m hösten 2018 så bör en utvärdering ske under slutet av 2019 för 

att se om förändringen haft positiva effekter eller om man bör återgå till de mer traditionella 

arbetsformerna. 
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