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Bilaga 5. Dnr Mbn 2018-641 KON 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX Kst § 2018/XXX 

Gäller från 2019-01-01 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för Järfälla kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av 

EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och 

kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som or-

sakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och 

biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader. 

 

2 § 

Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 

eller undantag.  

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

Avgift för handläggning enligt 1-3 tas ut även om ärendet återkallas eller avslås. 

 

3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning.  

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmel-

ser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.  

 

4 § 

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommu-

nala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den till-

syn som medför avgiftsskyldighet.  

 

 

5 § 

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 

eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 

avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  

 

Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 



 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tillde-

lats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (ti-

mavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

Timtaxa 

6 § 

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1050 kronor per hel timme handläggningstid.  

 

7 § 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

inläsning av ärendet samt inläsning i ämnet, kontakter med parter, samråd med experter 

och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme ned-

lagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en hel timme 

per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 

vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskaf-

ton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1, gånger ordinarie 

timavgift. 

 

8 § 

Den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet  får för 

varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i  

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den  

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal  

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.  

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017. 

Avgifter för prövning  

9 § 

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form 

av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 

timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 

ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.  

 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  

 

 

10 § 

Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 

avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterli-

gare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkom-

mande handläggningstiden. 

 

11 § 

Avgift för prövning ska sökanden betala.  

 

12 § 

Avgift för prövning ska sökanden betala även om ansökan avslås. 

 



 

13 § 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 

sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 

kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kun-

görelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungö-

relser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förord-

ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.  
 

14 § 

Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 

åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgifter med anledning av anmälan 

15 § 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 

avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 

eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet mul-

tipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1. 

 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift 

betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av sum-

man av de belopp som anges för övriga verksamheter 

 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 

avser. 

 

16 § 

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med be-

teckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser 

samt grannehörande i ärendet. 

 

 

17 § 

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

18 § 

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handlägg-

ningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 och 2 multipliceras 

med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden 

i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 

1. 

 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 

mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordi-

nära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

 

19 § 

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 

som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Om en 



 

fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 

taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med till-

lägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

 

20 § 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 

och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har 

meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksam-

heten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för pröv-

ning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med 

helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

I den fasta årliga avgiften ingår en inspektion och en uppföljande kontroll per tillsynsinter-

vall. Om det efter en uppföljande kontroll kvarstår brister hos en verksamhetsutövare som 

kräver ytterligare handläggning, får timavgift debiteras för den tillkommande tillsynen. 

Utöver den planerade tillsynen kan timavgift tas ut vid handläggning av exempelvis kla-

gomål. 

 

21 § 

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 

vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbal-

ken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för av-

hjälpande eller kostnader.  

 

Nedsättning av avgift  

22 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbe-

hovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa 

sättas ned eller efterskänkas.  

Avgiftens erläggande m.m. 

23 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Järfälla kommun. Betalning ska ske inom 

tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 

24 § 

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 

utsökningsbalken. 

 

25 § 

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska 

gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

26 § 

Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länssty-

relsen.  

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  

 



 

Taxebilaga 1 
Antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX 

 

SKYDD AV NATUREN AVGIFT 

  

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna timavgift 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 

inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kultur-

reservat eller vattenskyddsområde 

timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 

natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde, 

biotopsskyddsområde och 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 vattenskyddsom-

råde 

timavgift 

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

Tillsyn  

Tillsyn på kommunala naturreservat 10 h 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, 

naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 
timavgift 

  

MILJÖFARLIG VERKSAMHET  

  
Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller an-

slutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller 

vatten 

8 h 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen fö-

reskrivit 

8 h 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 el-

ler 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle 

8 h 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 

5-24 personekvivalenter 

8 h 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 

25-100 personekvivalenter 

timavgift 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 

101-200 personekvivalenter 

timavgift 

  
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning 

för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad 

kommunen föreskrivit avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump avsedd för 1-5 borrhål.  4 h 



 

2. Berg- eller ytjordvärmepump avsedd för fler än 5 borrhål.  6 h 

3. Övriga anläggningar timavgift 

  
Anmälan  
Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig verksam-

het enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-

samhet och hälsoskydd, tas ut med belopp som motsvarar den årliga 

tillsynsavgiften som utgår för verksamheten efter ändringen enligt 

taxebilaga 2. 

 

Handläggning av anmälan avseende:  
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

6 h  

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordning-

en(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 h 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsan-

läggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet av-

seende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump avsedd för 1-5 borrhål.  

2. Berg- eller ytjordvärmepump avsedd för fler än 5 borrhål.  

4 h 

6 h 

3. Övriga anläggningar timavgift 

  
Villkor i tillstånd  
Fastställande av villkor av mindre betydelse i tillståndsbeslut enligt 

22 kap 25 § 3:e st miljöbalken 
timavgift 

  
Tillsyn i övrigt  
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 

vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ 

samt U-objekt med fast avgift 

Årlig tillsynsav-

gift enligt taxebi-

laga 2  

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 

  

HÄLSOSKYDD   

  

Prövning  
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med de-

taljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit 

med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-

het 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 h 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h 

3. Orm som ej avses i 4 2 h 

4. Giftig orm 3 h 

  

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och an-

nan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 

42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd (anm. här redovisas två alternativ varav bara ett kan väljas) 

 

Per spridningstillfälle timavgift 

  



 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 

enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

1. Förmultningstoalett 2 h 

2. Latrinkompost 2 h 

  

Prövning av frågor om tillståndsdispenser eller dispenser enligt 11§ 

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för 

Järfälla kommun 

2 h 

  

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt 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 miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 

timavgift 

  

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än vattentoa-

lett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordning-

en(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

1. Förmultningstoalett 2 h 

2. Latrinkompost 2 h 

  

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timavgift 

  

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk be-

handling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skä-

rande eller stickande verktyg 

6 h 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars an-

vänds av många människor 

8 h 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

- Skola 8 h 

- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, resurscenter eller 

liknande verksamhet 

8 h 

Extraordinär prövningsavgift när anmälan av verksamhet kräver mer 

tid än vad avgiften motsvarar. 

timavgift 

  

Tillsyn  
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upp-

låtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Natur-

vårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 

2008:8. Avgift för provtagning 

1 h/ provtag-

ningstillfälle 

  
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, trans-

porter och frakt.  
 



 

Årlig avgift för tillsyn av följande byggnader, lokaler och anlägg-

ningar enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk be-

handling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skä-

rande eller stickande verktyg 

3 h 

2. Bassängbad  7 h + 1 
h/bassäng 

3. Strandbad,  

4. Plaskdammar 
2 h 
3 h  

4. Lokaler för undervisning 7 h 
5. Förskolor 7 h 
  
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats 

enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

timavgift 

  

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 

  
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN  

  

Anmälan  
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av 

en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller 

byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen(1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av 

underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för 

allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått 

timavgift 

  
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader 

och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljö-

balken 

timavgift 

  

 
VATTENVERKSAMHET  

 

  

Prövning  

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommu-

nen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

timavgift 

  

Anmälan  

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommu-

nen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

timavgift 

  

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet timavgift 

  

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET  

  



 

Tillsyn  
Tillsyn i övrigt av jordbruk utan djurhållning 2 h 

  

KEMISKA PRODUKTER   

  

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordingen (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

(2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

timavgift 

 

Anmälan 

 

Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § förordning (2014:425) 

om bekämpningsmedel 

timavgift 

  
Underrättelse  
Handläggning av underrättelse enligt 14 § förordning (2016:1128) 

om fluorerade växthusgaser 

2 h 

Information  
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets före-

skrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening 

vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 

1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anord-

ningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus): 

 

1. Förvaring av mer än 1 m
3 

dieselolja eller eldningsolja i öppen 

cistern i mark. 

3 h 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till 

öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga 

vätskor samt spillolja 

3 h 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern 

ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer 

än 1 m
3 

men högst 10 m
3
 

3 h 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vatten-

skyddsområde. 

3 h 

  
Tillsyn  
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller fluorerade 

växthusgaser och som kräver underrättelse enligt 14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

2 h per årsrapport 

  

Begäran om komplettering eller påminnelse om att skicka in årsrap-

port för anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser och 

som kräver underrättelse enligt 14 § förordning (2016:1128) om flu-

orerade växthusgaser. 

1 h per begäran/ 

påminnelse 

 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter 

 

timavgift 

  

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR   

  

Prövning  



 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och 

bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde 

styckena miljöbalken 

timavgift 

Prövning av ansökan om undantag från avfallsföreskrifter för Järfälla 

kommun 

timavgift 

  
Anmälan  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättsha-

vare om kompostering av matavfall på fastigheten enligt 38 § av-

fallsförordningen (2001:1063) 

Ingen avgift 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättsha-

vare om kompostering*, nedgrävning, återvinning eller bortskaf-

fande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 38 § 

avfallsförordningen (2001:1063) 

* OBS!  inte kompostering av matavfall som regleras i föregående 

stycke 

timavgift 

Handläggning av anmälan enligt avfallsföreskrifter för Järfälla 

kommun 

timavgift 

  

Tillsyn i övrigt  
Tillsyn på kommunal insamling av hushållsavfall 80 h 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med till-

stånd enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063) 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift 

  

MILJÖSANKTIONSAVGIFTER   

  
Handläggning av beslut om miljösanktionsavgift 2 h 

  

ÅTALSANMÄLAN  
  
Avgift för upprättande av åtalsanmälan enligt 26 kap 2 § miljöbalken  1 h 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
Antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX 

Taxebilaga 2 

 

KK= klassningskod 

TF= timmar per år för kommunens tillsyn 

PN= Prövningsnivå 

Prövningsnivå A=Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos 

miljödomstolen. 

Prövningsnivå B = Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos 

länsstyrelsen. 

Prövningsnivå C = Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den 

kommunala nämnden. 

Prövningsnivå U = Ej anmälningspliktig, miljöfarlig verksamhet. 

  



 

 

 

KK TF PN Beskrivning 

   JORDBRUK 

   Djurhållning m.m. 

1.2001 4 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 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar av- 
ses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre 
än en månad räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors 
ålder (betäckta gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre 
(som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre 
(kycklingmödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kyck- 
lingar och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, 
eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en 
årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ 
av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 

1.2002 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 



 

 
 

   men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter 
under året), dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.2001. 

   Odling 

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

1.3001 6 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större 
än 5000 kvadratmeter 

1.3002 4 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större 
än 2000 men högst 5000 kvadratmeter 

1.3003 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 
2000 kvadratmeter 

1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 

   FISKODLING M.M. 

5.20 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton 
foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 3 kap 1§ miljöprövningsförordning-
en (2013:251) 

5.2001 2 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 M.M 

   Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.50-1 15 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter omfattande mer än 
100 000 ton per år. 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områ-
desbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

10.50-2 12 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, natur-
grus eller andra jordarter omfattande mer än 50 000 ton 
men mindre än 100 000 ton per år. 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områ-
desbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

10.50-3 6 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, natur-
grus eller andra jordarter omfattande mer än 1000 ton 
men mindre än 50 000 ton per år. 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områ-
desbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

10.50-4 4 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, na-
turgrus eller andra jordarter omfattande mindre än 
1000 ton per år. 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 



 

 

 
 

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

10.5001 T U 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 om-
rådesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på 
samma plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.60 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvand-
ling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer 
än 500 ton torv per kalenderår. 

10.6001 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvand-
ling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på 
högst 500 ton torv per kalenderår. 

   LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 

   Animaliska råvaror 

15.30 8 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton 
men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 1 
eller 2 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) 

15.3001 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton 
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 5 kap 1 eller 2 §§ miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251). 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

15.50 12 
 

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 verksam-
heten endast avser mjölkprodukter eller glass eller end-
ast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 
500 ton men högst 2000 ton per kalenderår enligt 5 kap 6 
§ miljöprövningsförordningen (2016:1188). 

15.5001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av högst 50 ton per kalenderår. enligt 5 kap 6 
§ miljöprövningsförordningen (2016:1188). 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

   Vegetabiliska råvaror 

15.9001 12 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, buti-
ker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 



 

15.9002 10 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion 
av högst 50 000 ton produkter per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

 

    Mjölk, oljor, fetter m.m. 

15.170-i 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad 
på en invägning av mer än 200 ton per dygn som ka-
lenderårsmedelvärde. 

15.180-1 25 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en 
invägning av mer än 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 19§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

15.180-2 20 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med un-
dantag av glass) för en produktion baserad på en inväg-
ning av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
5 kap. 19§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

15.180-3 10 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med un-
dantag av glass) för en produktion baserad på en inväg-
ning av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 19§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

15.18001 2 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en 
invägning av högst 500 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

15.190-1 70 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabi-
liska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av 
sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 4, 10 eller 19§§ miljöprövnings-
förordningen (2013:251). 

15.190-2 55 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabi-
liska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av 
sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4, 
10 eller 19§§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

15.190-3 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av 



 

 

 
 

   vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller pro-
dukter av sådana oljor eller fetter för en produktion av 
mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4, 
10 eller 19§§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

15.200 8 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabi-
liska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av 
sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 
ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 5 kap. 4, 10, 19 eller 21§§ miljöprövnings-
förordningen (2013:251). 

15.20001 T U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabi-
liska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av 
sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 
ton per kalenderår. 

15.220 6 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegeta-
biliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter 
av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 
100 ton per kalenderår men högst 5 000 ton per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
eller 21§ § miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 
om verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

15.22001 2 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av 
högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

   Drycker m.m. 

15.240 12 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alko-
holhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, 
motsvarande mer än 10 ton men högst 5000 ton ren 
etanol per kalenderår, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 25§ miljöprövningsförord-
ningen (2013:251). 

15.24001 2 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkohol-
haltiga drycker genom jäsning eller destillation, mot-
svarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

15.24002 6 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning 
eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. Punk-
ten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

15.260 12 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 till-
ståndspliktig enligt 8 §. 

15.26001 6 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 



 

 

 
 

    

   Annan livsmedelstillverkning 

15.27001 6 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 
ton per kalenderår eller för framställning av startkul-
turer av mikroorganismer för livsmedels-industri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reak-
torvolym om högst tio kubikmeter 

15.280-1 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton choklad 
eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ mil-
jöprövningsförordningen (2013:251). 

15.280-4 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton 
pastaprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ mil-
jöprövningsförordningen (2013:251). 

15.28002 4 U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton 
pastaprodukter per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten 

15.280-5 12 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton kaffe per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ mil-
jöprövningsförordningen (2013:251). 

15.28003 4 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 



 

 

 
 

   b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt av-
loppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 
1§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i 
någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
5 kap. 1-32§§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

   Foder 

15.32001 4 U Anläggning för framställning av produkter som kan an-
vändas som djurfoder genom bearbetning av anima-
liska biprodukter som är kategori 3 material enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) 
1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmel-
ser för animaliska biprodukter och därav framställda pro-
dukter som inte är avsedda att användas som livsmedel 
och om upphävande förordning (EG) 
1774/2002, om produktionen baseras på högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

15.34001 4 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för 
en produktion av mindre än 500 ton produkter per kalen-
derår, om verksamheten innebär annat än endast pake-
tering. 

15.360 12 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 
mer än 5 000 ton produkter men högst 75 000 ton pro-
dukter per kalenderår, om verksamheten innebär annat 
än endast paketering. 
 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller 
fetter, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5kap. 37 
eller 39 § miljöprövningsförordningen.    TEXTILVAROR 

17.30 12 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textil-
material per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

17.30
01 

6 U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalen-
derår. 
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

   PÄLS, SKINN OCH LÄDER 



 

 

 
 

18.30 15 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer 
än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalen-
derår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

18.3001 4 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 
2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

   TRÄVAROR 

20.10 25 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 
kubikmeter trä och träprodukter med träskyddsmedel, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8kap. 1 § eller 
19 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

20.30-1 25 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av trä-
produkter genom sågning, hyvling eller svarvning för 
en produktion av mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 
000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 8 kap. 3§ miljöprövningsförordning-
en (2013:251). 

20.30-2 15 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av trä-
produkter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 
000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 8 kap. 3§ miljöprövningsförordning-
en (2013:251). 

20.3001 6 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träpro-
dukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

20.40-1 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbase-
rat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, 
flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. An-
mälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
tillfällig flisning. 

20.40-2 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbase-
rat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, 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. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
tillfällig flisning. 

20.40-3 8 C 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 mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
tillfällig flisning. 

20.4001 4 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbase-
rat 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. 

20.40-4 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbase-
rat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, 
flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
tillfällig flisning. 

20.40-5 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbase-
rat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, 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. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
tillfällig flisning. 

20.40-6 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbase-
rat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, 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. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
tillfällig flisning. 

20.4002 4 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbase-
rat 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. 

20.40-7 10 C 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 mer än 5 000 kubik-
meter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
tillfällig flisning. 

20.4003 4 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbase-
rat 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. 

20.60-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter 
1. fanér 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.  

20.60-2 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 kubikmeter men 
högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.  



 

 

 
 

20.80-1 15 C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter 
timmer men högst 20 000 kubikmeter fast mått under 
bark (m3 fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 
§ miljöprövningsförordningen. 

20.80-2 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer 
men högst 10 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 
inte är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § miljöprövningsför-
ordningen. 

20.80-3 6 C Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter tim-
mer fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på 
land utan vattenbegjutning. 

20.8001 6 C 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. 

   MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

21.5002 4 U Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror 
med torr process. 

   FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 

22.10 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 19 kap 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

22.20 4 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.40 6 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
eller om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
10kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

22.4001 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.4002 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där 
högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-2 12 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 10kap. 3§ mil-
jöprövningsförordningen (2013:251). 

22.40-3 8 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 10kap. 3§ mil-
jöprövningsförordningen (2013:251). 

22.4004 6 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där 
högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10kap. 3§ 



 

 

 
 

   miljöprövningsförordningen (2013:251). 

   KEMISKA PRODUKTER 

24.44 20 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reakt-
ioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller 
animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala. 

24.45 -1 55 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än 20 000 ton per kalen-
derår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
2. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.45-2 45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än 2 000 men högst 20 000 
ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
2. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.45-3 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än 1 000 men högst 2 000 
ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår 
till högst 2 000 ton per kalenderår, 
2. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 

24.44 20 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reakt-
ioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller 
animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala. 

24.45 -1 55 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än 20 000 ton per kalen-
derår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
2. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 



 

 

 
 

 miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.45-4 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
   industriell skala tillverka - mer än eller lika med 100 men 
   högst 1 000 ton per kalenderår - 
   1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
   2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
   material, 
   3. sprängämnen, 
   4. pyrotekniska artiklar, eller 
   5. ammunition. 
   Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
   1. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår 
   till högst 1 000 ton per kalenderår, 
   2. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
   kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår 
   till högst 2 000 ton per kalenderår, 
   3. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
   destillation, eller 
   4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 
   miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.45-5 25 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
   industriell skala tillverka högst 100 ton per kalenderår 
   1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
   2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 

   material, 

   3. sprängämnen, 

   4. pyrotekniska artiklar, eller 

   5. ammunition, 

   om det i verksamheten används eller tillverkas någon 

   kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering 

   och märkning av kemiska produkter som 

   Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller 

   uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 

   som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", 

   ”frätande", "cancerframkallande", "mutagen", 

   ”reproduktionstoxisk” eller "miljöfarlig". 

   Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

   verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 

   miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.46-1 25 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
   industriell skala tillverka 
   1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
   verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, 
   2. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
   kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, 
   eller 
   3. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 
   tillståndspliktig enligt 12 kap 9§ 
   miljöprövningsförordningen (2013:251). 
   Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
   verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 
   miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.46-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
   industriell skala tillverka naturläkemedel genom 
   extraktion ur biologiskt material. 

   Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
24.45-4 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

   industriell skala tillverka - mer än eller lika med 100 men 

   högst 1 000 ton per kalenderår - 



 

 

 
 

   verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.46-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 1000 ton men högst 2000 
ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 12 kap 9§ miljöprövningsförordning-
en (2013:251). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 

24.46-4 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 1000 
ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 12 kap 9§ miljöprövningsförordning-
en (2013:251). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 

24.47 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke in-
dustriell 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. 

24.40-1 35 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 
tillverka mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk till-
verkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.40-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 
tillverka mer än 10 men högst 100 ton läkemedel (far-
maceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.46-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 1000 ton men högst 
2000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 12 kap 9§ miljöprövnings-
förordningen (2013:251). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 

24.46-4 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 1000 
ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 12 kap 9§ miljöprövningsförord-
ningen (2013:251). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 

24.47 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 



 

 

 
 

24.40-
3 

6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 
tillverka mer än 500 kg men högst 10 ton läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 
2§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 24.40-

4 
6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 

tillverka högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverk-
ning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 
2§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 24.41 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 12 kap 1-12§ miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 

   GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.11-1 30 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 
000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. An-
mälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
13kap 1§ eller 19 kap 2 eller 3§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.11-2 20 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 
500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. An-
mälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
13kap 1§ eller 19 kap 2 eller 3§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.11-3 12 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 
100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. An-
mälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
13kap 1§ eller 19 kap 2 eller 3§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.11-4 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 
ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Anmäl-
ningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verk-
samheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
13kap 1§ eller 19 kap 2 eller 3§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.1101 4 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 

25.20-1 25 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 
200 ton plastråvara per kalenderår. 

25.20-2 30 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av 
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 



 

 

 
 

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

25.20-3 20 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av 
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.30 12 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 13kap 3§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.3001 4 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation till-
verka produkter av plast, om produktionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

25.50-1 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast föru-
tom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbet-
ning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.50-2 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton 
men högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.50-3 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton 
men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.5001 4 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. 

25.50-4 25 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 



 

 

 
 

25.50-5 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton 
men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.50-6 10 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton 
men högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.50-7 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton 
men högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

25.50-8 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton 
men högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).. 

25.5002 4 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 

26.1001 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

26.30 10 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. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 14 kap 1 eller 2§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

26.3001 4 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. 

26.40 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 14 kap 1 § miljöprövningsför-
ordningen (2013:251). 

26.5101 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med till-
sats av tungmetaller används. 



 

26.60 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 14 kap 6 eller 7§ miljöprövningsför-
ordningen (2013:251). 

26.6001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

26.7001 8 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. 

26.80 10
0 

B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 § miljöprövningsförordning-
en (2013:251). 

26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 14 kap 9, 10 eller 11§ miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251). 

26.10001 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalk-
produkter för en produktion på högst 5 ton per 
kalenderår. 

26.110 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

26.11001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

26.120 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av 
gips per kalenderår. 

26.12001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips 
per kalenderår. 

   Andra icke-metalliska produkter 

26.150-1 20 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

26.150-2 15 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför om-
råde med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.150-3 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser i 
högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.160 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 

   YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 

   Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 
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B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sam-
manlagd volym av mer än 30 kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
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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 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
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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 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
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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 ka-
lenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 



 

28.40 8 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. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, 
eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
4 §. Förordning (2016:1188). 

 

 
 

28.4001 4 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 kalen-
derår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
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B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 
ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 
ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. 



 

 

 
 

28.71 6 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är an-
mälningspliktig enligt 10 §. 

28.7101 4 U  
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 

28.80 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 1,2, eller 4§ miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251). 

28.90 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 16 kap. 9§ eller 19 kap. 1,2 eller 
4§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksam-
heten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalen-
derår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalen-
derår, 
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 metallför-
brukning 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. 

28.9501 4 U Anläggning, som omfattas av någon eller några av föl-
jande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksam-
heten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalen-
derår, 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 metallför-
brukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår. 

   ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.30 10 C Anläggning för tillverkning eller reparation av 
kvicksilverinnehållande ljuskällor. 

31.60 15 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk 
kabel. 

   METALLBEARBETNING M.M. 

34.10 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer 
per kalenderår. 



 

34.1001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer 
per kalenderår. 

34.20 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

34.40 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
1. fler än 100 med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3§ mil-
jöprövningsförordningen (2013:251) 

34.4001 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 

 

 
 

   uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.50 25 C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

34.70-1 60 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbe-
arbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetnings-
maskinerna är större än 75 kubikmeter, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 eller 
6 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 
 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare 
som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av me-
tallbearbetningsmaskin. 

34.70-2 50 B Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 men högst 
75 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 18 kap. 3 eller 6 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 
 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare 
som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av me-
tallbearbetningsmaskin. 



 

34.80-1 25 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbear-
betning och där total tankvolym för skärvätskor, proces-
soljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 18 kap. 1-10§§ miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 
 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare 
som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av me-
tallbearbetningsmaskin. 

34.80-2 12 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbear-
betning och där total tankvolym för skärvätskor, process-
oljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 18 kap. 1-10§§ miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 
 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare 
som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 

 

 
 

   öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

34.80-3 8 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbear-
betning och där total tankvolym för skärvätskor, process-
oljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 18 kap. 1-10§§ miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 
 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare 
som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av me-
tallbearbetningsmaskin. 

34.8001 4 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbear-
betning och där total tankvolym för skärvätskor, process-
oljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. 
 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare 
som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av me-
tallbearbetningsmaskin. 

34.8002 2 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbe-
arbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsma-
skinerna är mindre än 200 liter. 
 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare 
som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av me-
tallbearbetningsmaskin. 



 

35.20 8 C Skeppsvarv 

35.2001 4 U Båtverkstad - där reparation av mindre skador på 
fritidsbåtar eller båtmotorer sker. 

   FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i 75 

 

B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vat-
tenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera 
eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produk-
ter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 
150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per kalenderår. 
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B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsme-

del, 

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 

3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverk-

ning av farmaceutiska produkter, eller 

4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverk-

ning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggnings-

preparat. 

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 till-

ståndspliktig enligt 2 §. 

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte 

sjukhus. 

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 

 - 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösnings-

medel, 

- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska 

lösningsmedel  

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska 

lösningsmedel, 

 

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i till-

verkning av farmaceutiska produkter 

 

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lös-

ningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 

 

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i till-

verkning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägg-

ningspreparat. 

 

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lös-

ningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 

andra beläggningspreparat. 
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39.15-6 

 

 

39.15-7 
 

65 

 

 

55 

 

65 

 

 

55 

  - 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i till-

verkning av farmaceutiska produkter 

 

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lös-

ningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 

 

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i till-

verkning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägg-

ningspreparat. 

 

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lös-

ningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 

andra beläggningspreparat. 



 

 

39.15001 30 U 
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av far-

maceutiska produkter. 

Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ 

andra stycket miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

39.15002 30 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av 

lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

 

Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ 

andra stycket miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

39.30-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.30-2 
 
39.30-3 
 
39.30-4 
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C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med 

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet in-

nehåller någon kemisk produkt, som  

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalie-

inspektionen 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 direkti-

ven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 

förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 

för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet 

kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kate-

gori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mu-

tagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktions-

toxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet 

kategori 1B”, 

2. mer än 10 ton men högst 25 ton i annan ytrengö-

ring, 

2. mer än 2 ton men högst 10 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 § 

 
 

 

 

 

 



 

39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, under-

håll eller dekoration som sker utanför tillverkningsan-

läggningar. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

 
 

39.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.50-1 

 

39.50-2 

 

39.50-3 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

 
12 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsme-

del, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 

 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsme-

del förbrukas per kalenderår. 

- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton orga-

niska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton orga-

niska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

 
 

39.5001 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 

ton halogenerade organiska lösningsmedel. 

39.5002 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 
2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 
 

39.5003 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 

500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

39.5004 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 

500 kg organiska lösningsmedel. 



 

 

 
 

   LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER 
M.M. 

39.70 12 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-dukter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i an-
läggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anlägg-
ningen 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”, ”frä-
tande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 upp-
fyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxici-
tet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller ka-
tegori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 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 4 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i an-
läggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma till-
fälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anlägg-
ningen 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”, ”frä-
tande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 upp-
fyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxici-
tet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller ka-
tegori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 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. 

39.8001 4 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

39.90 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

39.9001 4 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

   GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 



 

 

 
 

   Gasformiga bränslen 

40.20 15 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt 
än genom anaerob biologisk behand-ling tillverka 
högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt 
bränsle per kalenderår. 

   Förbränning 

40.50i-1 65 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 21 kap. miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251). 

40.50i-2 40 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 50 och högst 100 megawatt, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 21 kap. miljöprövningsförord-
ningen (2013:251). 

40.51 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21 kap. miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

40.60-1 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om annat 
bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 21 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251). 

40.60-2 6 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, om annat 
bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 21 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251). 

40.60-3 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget an-
nat bränsle än eldningsolja eller bränslegas används. 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 21 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251). 

40.6001 4 U Anläggning för förbränning med en total installe-rad till-
förd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än en-
bart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränsle-
gas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används 
än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt 
av högst 20 megawatt. 

   Vindkraft 



 

40.100 4 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 
meter, 
2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verk-
samheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 

 

 
 

40.10001 2 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad 
är lägre än 50 meter. 

   Värmepumpar och kylanläggningar m.m. 

40.110 15 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. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag 
eller tillförsel genom vattentäkt. 

40.120 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde 
eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 
000 megawattimmar. 

40.12001 4 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde 
eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 
000 megawattimmar. 

   VATTENFÖRSÖRJNING 

41.9001 12 U Vattenverk för mer än 5 000 personer. 

   FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

50.10-1 20 C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.10-2 15 C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1001 8 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1000 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 500 men högst 1000 andra motordrivna fordon 
per kalenderår. 

50.1002 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 200 men högst 1000 personbilsenheter per 
kalenderår, 
2. fler än 50 men högst 500 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

50.1003 T U Anläggning för tvättning av 
1. högst 200 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1004 4 U Anläggning för tvättning av annat än motordrivna fordon. 



 

50.20-1 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
20 kap. 1,2 eller 3§ miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

 

 
 

50.20-2 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
20 kap. 1,2 eller 3§ miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

50.2001 4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning. 

50.20-3 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 
miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
20 kap. 1,2 eller 3§ miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

50.20-4 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
20 kap. 1,2 eller 3§ miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

50.2002 4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för 
försäljning. 

50.2003 6 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 

50.2004 4 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 

50.2005 2 U Parkeringsyta eller garage med oljeavskiljare, där det 
finns mer än 100 platser för motorfordon. 

   INFRASTRUKTUR 

63.2001 6 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 
fritidsbåtar eller liknande 

63.2002 4 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 
fritidsbåtar eller liknande 

63.50 15 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 eller 4§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

63.5001 6 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 

63.10001 80 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med 
statlig eller kommunal väghållare. 

63.10002 80 U Nybyggnad av väganläggning 

63.10101 80 U Spåranläggning i drift för lokal eller regional kollektivtrafik 
eller nationell person- och/eller godstrafik. 

63.10102 150 U Nybyggnad av spåranläggning. 

   LABORATORIER 



 

73.10 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är större än 5 000 kvadratmeter. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i 
miljöprövningsförordningen (2013:251), 
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga 

 

 
 

   enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

73.1001 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är högst 5 000 kvadratmeter. 

73.1002 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med 
en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

73.1003 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med 
en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter. 

   TANKRENGÖRING 

74.20 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska pro-
dukter. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen (2013:251). 

   HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.1001 4 U  
Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

85.20 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om 
etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

85.3001 2 U Tandläkarmottagning 

   RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.16 8 C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men 
högst 2 000 personekvivalenter. 
 
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 500 personekvivalenter men högst 2000 personekviva-
lenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 200 personekvivalenter men högst 500 personekviva-
lenter. 

90.2002 4 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer 
än 25 personekvivalenter men högst 100 personekviva-
lenter. 

90.2003 2 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 

   AVFALL 

   Upplag av avfall 

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



 

90.50-1 35 B Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 50 ton oljeavfall, 
2. mer än 300 ton blybatterier, 
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 300 ton impregnerat trä,  
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 10 ton annat farligt avfall. 
 

90.50-2 25 B Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall, 
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier, 
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 125 ton men högst 20 ton motordrivna 
fordon 
6. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.  
 

 

 
 

90.50-3 20 B Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 15 men högst 25 ton oljeavfall, 
2. mer än 75 men högst 150 ton blybatterier, 
3. mer än 250 men högst 500 ton elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 75 men högst 150 ton impregnerat trä,  
5. mer än 15 ton men högst 25 ton motordrivna fordon, eller 
6. mer än 2,5 men högst 5 ton annat farligt avfall.  

 

90.50-4 12 B Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 men högst 15 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 men högst 75 ton blybatterier, 
3. mer än 50 men högst 250 ton elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 men högst 75 ton impregnerat trä,  
5. mer än 5 men högst 15 motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 men högst 2,5 ton annat farligt avfall.  

90.60 6 C Anläggning för att lagra 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. 
 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. Anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid 
än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det åter-
vinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 



 

90.6001 2 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 elektro-

niska produkter, 

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 

5. högst 200 kilogram i andra fall. 

   Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 

90.70-1 35 B Anläggning för sortering av icke farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per 
kalenderår. 

 

 
 

   Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
sortering av avfall för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål. 

90.70-2 30 B Anläggning för sortering av icke farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
sortering av avfall för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål. 

90.80 12 C Anläggning för sortering av icke farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (2013:251). 

90.8001 4 U Anläggning för sortering av icke farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

90.90 12 C Anläggning för yrkesmässigt sortera, demontera eller på 
annat sätt behandla avfallet som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, med undantag för förbehandling 
som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som 
innehåller isolerolja. 

90.100-1 80 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning åter-
vinna icke farligt avfall, om den hanterade avfallsmäng-
den är större än 50 000 ton per kalenderår. Tillstånds-
plikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning av avfall för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 
eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 



 

90.100-2 60 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning åter-
vinna icke farligt avfall, om den hanterade avfalls-
mängden är större än 10 000 ton men högst 50 
000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning av avfall för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 
eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.110-1 20 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkes-
mässigt återvinna icke farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är högst 10 000 ton avfall per år, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 29 kap. 9, 30, 31, 32 eller 50 § miljöprövningsför-
ordningen (2013:251). 

90.110-2 15 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yr-
kesmässigt återvinna icke farligt avfall om den hante-
rade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, 
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälnings-
pliktig enligt 29 kap. 9, 30, 31, 32 eller 50 § miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251). 

90.119-1 50 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhän-
dertagande av uttjänta motordrivna fordon som 
inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om 
den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton 

 

 
 

   per kalenderår. 

90.119-2 20 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhän-
dertagande av uttjänta motordrivna fordon som 
inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om 
den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

90.120 12 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhän-
dertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrot-
ningsförordningen (2007:186) eller andra uttjänta motor-
drivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, 
om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktorise-
rad enligt bilskrotningsförordningen. 

   Användning för anläggningsändamål 

90.131-1 35 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 
och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats 

90.131-2 30 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 
och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats 

90.131-3 25 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 
och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats 

90.131-4 20 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 
och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor 
på en och samma sammanhängande plats 



 

90-131-5 15 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 
och där föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.141 10 C Anläggning för att återvinna icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vat-
tenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är 
ringa. 

   Biologisk behandling 

90.16001 4 U Anläggning för biologisk behandling av icke farligt avfall 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15, 
30, 49 eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.171-1 10 C Anläggning för biologisk behandling av icke farligt avfall, 
om den tillförda mängden annat avfall än park- och träd-
gårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 

 

 
 

   verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15, 30, 49 
eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.171-2 8 C Anläggning för biologisk behandling av icke farligt avfall, 
om den tillförda mängden annat avfall än park- och träd-
gårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15, 30, 49 
eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.171-3 6 C Anläggning för biologisk behandling av icke farligt avfall, 
om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
större än 50 ton per kalenderår men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15, 30, 49 
eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.17001 4 U Anläggning för biologisk behandling av icke farligt avfall, 
om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
högst 50 ton per kalenderår. 

   Animaliska biprodukter m.m 

90.251 12 C Anläggning för att yrkesmässigt behandla 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. 

   Uppläggning 

90.281 6 C Uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

90.28001 15 U Uppläggning av snö från gaturenhållning 

   Deponering 

90.310-1 40 B Anläggning för deponering av inert avfall eller icke farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 
ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 29 kap. 35, 36 eller 41§ miljöprövningsförord-
ningen (2013:251). 



 

90.310-2 25 B Anläggning för deponering av inert avfall eller icke farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 29 kap. 35, 36 eller 41§ mil-
jöprövningsförordningen (2013:251). 

90.310-3 15 B Anläggning för deponering av inert avfall eller icke farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 35, 36 eller 41§ miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

   Riskanläggning för utvinningsavfall 

90.370 15 C Anläggning för att behandla avfall som utgörs av upp-
grävda förorenade massor från den plats där behand-
lingen sker, om behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 
21, 22, 23, 24 eller 25 §§ 29 kap miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 

90.375 15 C Anläggning för att avvattna icke-farligt avfall, om 
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. 



 

 

 
 

90.390 8 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där 
anläggningen finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

   Annan återvinning eller bortskaffande 

90.430 6 C Anläggning  för att yrkesmässigt behandla icke-farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton 
per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behand-
lingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel. 29 kap. 1,2, 6- 
10, 13-17, 22-37, 44,45 eller 49-52§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

   SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 

92.20-1 15 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber högst 20 millimeter) för mer än 100 000 skott per 
kalenderår. 

92.20-2 12 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber högst 20 millimeter) för mer än 20 000 skott men 
100 000 skott per kalenderår. 

92.20-3 8 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000 skott men 
högst 20 000 skott per kalenderår. 

92.2001 6 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. 

92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

92.10001 10 U Golfbana 

   TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 
 

12 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett av-
loppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

93.1001 8 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp 
av vatten från verksamheten leds till ett avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

93.1002 6 U Tvätteri för mer än 200 kg men högst 2 ton tvättgods per 
dygn. 

93.1003 2 U Tvätteri för högst 200 kg tvättgods per dygn. 

   ÖVRIGA VERKSAMHETER 

   Lackering m.m. 

100.1001 12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 
10 ton pulver per kalenderår 

100.1002 6 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack 
eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår 



 
  

 

 

 


