
 
 
 

 
Taxebilaga 2  
 
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 
 
Följande förkortningar används i tabellen: 
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  
A och B = tillståndsplikt 
C = anmälningsplikt  
U = utan prövnings-/anmälningsplikt 
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      JORDBRUK 
     Djurhållning 

2 kap 2 § 1.11 B 25 31 075 kr Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte 
inhägnad. Definition djurenhet enligt MPF. 2:2. 

2 kap 3 § 
 

1.20-2 
 

C 
 

20 
 

24 860 kr  
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 
100 djurenheter, dock inte inhägnad. Definition djurenhet 
enligt MPF. 2:3. 

     Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jord-
bruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 C 8 9 944 kr Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion 
av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksprodukt-
ion. 

     Odling 
 1.3004 U 5  6 215 kr Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 

produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jord-
bruksproduktion.  

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

     Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 B 25 31 075 kr Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 

150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndig-
heten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

- 10.1001 U 6 7 458 kr Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbe-
tat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten medde-
lat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 B 25 31 075 kr Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 
25 hektar, om verksamheten inte endast innebär upplägg-
ning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20-0 B 25 31 075 kr Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
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naturgrus eller andra jordarter. 

- 10.2003 U 6 7 458 kr Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbe-
tat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

4 kap 6 § 10.50 C 10 12 430 kr Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdes-
bestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områ-
desbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats 
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 

- 10.5001 U 6 7 458 kr Anläggning för sortering eller krossning av berg, betong, 
naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas 
av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

     LIVSMEDEL OCH FODER 
     Livsmedel av animaliska råvaror 

5 kap 6 § 15.50-0 
 

 
 

C 7 
 
 
 

8 701 kr Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en pro-
duktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär pake-
tering. 

- 15.5001 U 3 3 729 kr Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av animaliska råvaror - chark och styckning 
för en produktion av högst 50 ton produkter per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

- 15.5002 U 3 3 729 kr Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av högst 50 ton produkter per 
kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten. 

     Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 9 §  15.95 B 20 24 860 kr Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår. 

5 kap 10 § 15.101 
 
 

 

C 7 
 
 

 

8 701 kr 
 
 

 

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

- 15.9001 U    3 3 729 kr Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
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produktion på högst 2 000 ton. Punkten gäller inte restau-
ranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

     Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 15.125-0 

 
C 7 

 
8 701 kr Gäller för framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarn-
produkter, med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 

- 15.12501 U 3 3 729 kr Gäller för framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter för en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten. 

     Malt, maltdrycker och läsketrycker 
- 15.26001 U 4  4 972 kr 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. 

     Kafferostning 
5 kap 27 § 15.280-0 

 
C 4 

 
4 972 kr Anläggning för rostning av mer än 100 ton kaffe per kalen-

derår men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
     Annan livsmedeltillverkning 
- 15.30001 U 3 3 729 kr Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsme-

del, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk. Punkten gäller inte re-
stauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.30002 U 3 3729 kr Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk. Punkten gäller inte re-
stauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten. 

     Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 C 4 4 972 kr Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 

animaliska eller vegetabiliska produkter. 

     TRÄVAROR 
     Träbaserade bränslen och bränslen av jordbrukspro-

dukter 
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8 kap 5 § 20.40-0 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 10 
 

12 430 kr Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 
1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikme-
ter råvara per kalenderår. 
Gäller inte tillfällig flisning. 
 
 

     Lagring av timmer 
8 kap 9 § 20.80-0 C 5 6 215 kr Anläggning för lagring av 

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 
inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub) i vatten om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.  

     MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 1 § 21.10-i-0 

 
A 55 

 
68 365 kr Anläggning för framställning i industriell skala av pap-

persmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material. 
9 kap 2§ 21.30 - i A 55 

 
68 365 kr Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn 

eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller 
kartong. 

     FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 C 25 31 075 kr Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 

10 kap 2 § 22.20 C 8 9 944 kr Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

     KEMISKA PRODUKTER 
     Annan kemisk tillverkning 

12 kap 44 § 24.44 C 15 18 645 kr Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reakt-
ioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska 
ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan 
icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45-0 B 25 31 075 kr Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte: 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det 
i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller krite-
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rierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-
framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning 
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 
i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxi-
citet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxici-
tet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på 
huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cance-
rogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”muta-
genitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”repro-
duktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kro-
nisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”far-
ligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår 
till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 

C  
 

 
 

 
 
 
 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
 
 

24.46-0 
 

 15 
 

18 645 kr 
 

– Mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter per kalenderår, 
 

24.46-1 
 
 
 

 15 
 
 
 

18 645 kr 
 
 

– Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår. 

- 24. 4601 U 8 9 944 kr Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 
kalenderår. 

- 24. 4602 U 6 7 458 kr Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

12 kap 47 § 24.47 C 15 18 645 kr Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
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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-, kos-
metik- eller hygienprodukter 
per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 U 6 7 458 kr Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke in-
dustriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosme-
tik eller hygienprodukter per kalenderår. 
 
 

     GUMMI- OCH PLASTVAROR 
13 kap 2 § 25.11 C   Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 

om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.11-3 
 

15 
 

18 645 kr 
 

– Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummibland-
ning per kalenderår. 

25.11-4 8 9 944 kr – Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

 25.1101 U 4 4 972 kr Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummib-
landning per kalenderår. 

13 kap 6 § 25.50-0 
 
 
 
 

 

C  4 
 
 

 
 

4 972 kr Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plast-
råvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast meka-
nisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 

     MINERALISKA PRODUKTER 
     Cement, betong, kalk, krita och gips 

14 kap 13 §   26.110 C 10 12 430 kr Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

     Andra mineraliska produkter 
14 kap 17§ 26.150-0 

 
 
 

 
 

C 15 
 

18 645 kr Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områ-
desbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områ-
desbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 

     STÅL OCH METALL 
15 kap 10 § 27.60 C 6 

 
7 458 kr Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 

magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalen-
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derår. 

15 kap 18 § 27.140 C 8 9 944 kr Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, alumi-
nium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 1 
ton per kalenderår. 

- 27.14001 U 4 4 972 kr Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton 
per kalenderår. 

     METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AV-
FETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 2 § 28.20-0 
 
 

 
 
 

B 50 
 

 
 

62 150 kr Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 
men högst 30 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25-0 C 10 12 430kr Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast. 
Gäller inte betning med betpasta. 

16 kap 5 § 28.40 C 10 12 430 kr Anläggning för annan beläggning med metall än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten 
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
Gäller inte beläggning med metall som sker med vakuum-
metod. 

16 kap 10 § 
 

28.95-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 430 kr Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är en fordonstvätt. 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, 
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer 
än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, med en metallför-
brukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 

     METALLBEARBETNING 
     Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 2 § 34.20 C 10 12 430 kr Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

- 34.2001 U 6 7 458 kr Provbänk för separatorer och annan liknande maskinell 
utrustning som inte omfattas av 2 §. 

     Maskinell metallbearbetning 
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18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbet-
ning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt 
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är 
kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till 
öppnade behållare som används för påfyllning av metallbe-
arbetningsmaskin. 
 
 

34.80-1 
 

12 
 

14 916 kr 
 

– Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hyd-
rauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
 

34.80-2 
 

8 
 

9 944 kr 
 

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

34.80-3 6 7 458 kr – Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hyd-
rauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

- 34.8001 U 4 4 972 kr Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbet-
ning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym 
avses det samma som 18 kap 8 § andra stycket. 

     FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSME-
DEL 

19 kap 1 §     Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillför-
seln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommer-
siellt syfte återvinns för återanvändning där även återan-
vändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte 
lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.  

19 kap 3 § 39.15-0 
 

 

B 50 62 150 kr Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana orga-
niska lösningsmedel medräknas som omfattas av förord-
ningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozon-
nedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats 
med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.  
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19 kap 4 § 39.30 
 
 

C  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
   

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikaliein-
spektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks 
kunna ge cancer” (R40), ”kan ge cancer” (R45), ”kan ge 
ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid inand-
ning” (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, änd-
ring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”re-
produktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxi-
citet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap 1§ andra 
stycket. 

 39.30-1  15 18 645 kr – Mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassifi-
cering och märkning av kemiska produkter som Kemikalie-
inspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med riskfraserna ”misstänks 
kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga gene-
tiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge ned-
satt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”. 

 39.30-2  10 12 430 kr – Mer än 2 ton i annan ytrengöring. 

39.30-3 5 6 215 kr – Mer än 500 kilogram i fordonslackering. 

39.30-4 4 4 972 kr – Mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

19 kap 5 § 39.35 C 5 6 215 kr 
 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfor-
don till följd av reparation, underhåll eller dekoration som 
sker utanför tillverkningsanläggningar. 

19 kap 6 § 39.50 
 

C   Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap 1§.  

39.50-1 
 

8 9 944 kr – Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel för-
brukas per kalenderår. 

39.50-2 12 14 916 kr – Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

39.50-3 6 7 458 kr – Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
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- 39.50010 U 4 4 972 kr Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel, eller anläggning där 
det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 ton men högst 5 ton 
organiska lösningsmedel.  
Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap 1 §  

     HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KE-
MISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 B 30  37 290 kr Anläggning för lagring eller annan hantering av  
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår,  
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna  
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikaliein-
spektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-
framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller  
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, änd-
ring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expo-
nering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad expo-
nering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frä-
tande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kate-
gori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktions-
toxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskik-
tet, eller  
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 C 15 18 645 kr Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anlägg-
ningen 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 
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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 1272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expo-
nering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad expo-
nering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frä-
tande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kate-
gori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktions-
toxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskik-
tet”, 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 U 5 6 215 kr Anläggning för lagring av gasformiga eller flytande petro-
kemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller bränn-
bara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 150 ton, 
men högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 4 § 39.90 C 6 7 458 kr Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

- 39.9001 U 3 3 729 kr Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

     GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 §     Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. 

     Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 B 35 43 505 kr Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material produce-
rar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 
även om det material som inte är stallgödsel består av högst 
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår 

     Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap 4 § 40.05 - i B 35 43 505 kr Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra 

bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att över-
föra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 
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21 kap 5 § 40.15 B 35 43 505 kr Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalen-
derår. 

     Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i-0 

 
A 80 

 
99 440 kr Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 300 megawatt. 
21 kap 9 § 40.50 - i B 

 
 

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

40.50-1 
 

75 
 

93 225 kr 
 

– Total installerad tillförd effekt av minst100 megawatt 
men högst 300 megawatt. 

40.50-2 40 49 720 kr 
 

– Total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men 
högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 B 30 37 290 kr Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt 

21 kap 11 § 40.60 
 
 

C  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 
Gäller inte stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 

40.60-1 15 18 645 kr – Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men 
högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

40.60-2 8 9 944 kr – Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 
men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

40.60-3 15 18 645 kr – Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt 
men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas används. 

     Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 B 8 9 944 kr Verksamhet med 

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

21 kap 14 § 40.95 B 8 9 944 kr Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (grupp-
station), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotor-
blad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 
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meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som 
avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med 
så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verk-
samheten påbörjas efter det att verksamheten eller verk-
samheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 

21 kap 15 § 40.100 C 3 3 729 kr Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 
meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (grupp-
station), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verk-
samheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

     VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 U 8 9 944 kr Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 

utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 
- 41.9002 U 4 4 972 kr Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men 

högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 
personer men högst 50 000 personer. 

- 41.9003 U 4 4 972 kr Vattenverk för högst 5 000 personer. 

     FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTE-
RING 

23 kap 1 § 50.10 
 

 
 

C  
 

 
 

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

50.10-01 8  9 944      kr – Fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
50.10-02 20       24 860 

kr – Fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
50.10-3 20       24 860 

kr – Fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
50.10-4 20       24 860 

kr – Fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
- 50.10010 U 4       4 972 kr Anläggning för tvättning av 

1. fler än 2 000 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalen-
derår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. fler än 400 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1002 U 2       2 486 kr Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår 
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20-0 C 6       7 458 kr Anläggning där det per kalenderår hanteras 
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1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som mo-
torbränsle. 

- 50.20010 U 3       3 729 kr Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle. 

- 50.2002 U 3       3 729 kr Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försälj-
ning. 

- 50.20030 U 4       4 972 kr Fordonsverkstad med 5 eller fler anställda. 

- 50.20040 U 2       2 486 kr Fordonsverkstad 1- 4 anställda. 

     HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
     Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 B  
 

 Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en brutto-
dräktighet på mer än 1 350. 

63.10-01 40       49 720 
kr – Allmän hamn med 40 eller fler anlöp per kalenderår 

63.10-02   20       24 860 
kr – Allmän hamn med högst 40 anlöp per kalenderår. 

- 63.20010 U 6 7 458      kr Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 250 fritids-
båtar eller liknande. 

- 63.20020 U 4       4 972 kr Småbåtshamn, marina eller båtklubb för 50 till 250 fritids-
båtar eller liknande. 

     RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 §  90.10-0 

 
 

 

B 70 
 

 
 

      87 010 
kr 

Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter. 

28 kap 4 § 90.16-0 C 10 
 

      12 430 
kr 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 
2 000 personekvivalenter. 

- 90.20010 U 5       6 215 kr Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 personekvi-
valenter men högst 200 personekvivalenter. 

     AVFALL 
29 kap 1 §     Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återan-

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

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

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

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

     Deponering 
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29 kap 22 § 90.310-0 B 40       49 720 
kr 

Gäller för att deponera icke-farligt avfall. 

     Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkom-
mit i den egna verksamheten 

29 kap 29 § 90.391 C 15       18 645 
kr 

Gäller för att återvinna farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

     Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90. 161 

 
 

B 30 
 
 

 

      37 290 
kr 

Gäller för att behandla icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk 
nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 31§ 90.171-0 C 10       12 430 
kr 

Gäller för att behandla icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalen-
derår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalen-
derår. 

29 kap 32 § 90.241-i-0 B 30       37 290 
kr 

Gäller för att behandla animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer 
än 2 500 ton per kalenderår. 

     Animaliskt avfall 
29 kap 33 § 90.251 C 20       24 860 

kr 
Gäller 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. 

     Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131-0 

 
 

B 20 
 

 

      24 860 
kr 

Gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggnings-
ändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

29 kap 35 § 90.141 C 10       12 430 
kr 

Gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggnings-
ändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

     Uppgrävda massor 
29 kap 37 § 90.370 C 15       18 645 

kr 
Gäller för att behandla avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om 
behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod. 

     Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 C 15       18 645 

kr 
Gäller för att avvattna icke-farligt avfall, om mängden av-
fall som behandlas är högst 2 000 ton. 

      Mekanisk bearbetning och sortering 
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29 kap 40 § 90.100-0 
 
 
 
 

 

B 70 
 
 
 
 
 

87 010      
kr 

Gäller för att återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande me-
kanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

29 kap 41 § 90.110 C   Gäller för att 
90.110-01 30 37 290      

kr 
– Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom meka-
nisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 000 ton per kalenderår, eller 

90.110-02  15       18 645 
kr 

– Genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål. 

29 kap 42 § 90.70-0 B 70       87 010 
kr 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att 
sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 
000 ton per kalenderår. 

29 kap 43 § 90.80 C 12       14 916 
kr 

Gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall 
är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska använ-
das för byggnads eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall. 

- 90.8001 U 4       4 972 kr Gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden är 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

     Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 C 10       12 430 

kr 
Gäller för att i fråga om avfall som utgörs av elektriska och 
elektroniska produkter yrkesmässigt sortera, demontera 
eller på annat sätt behandla avfallet innan ytterligare be-
handling. Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. 

     Uttjänta fordon 
29 kap 46 § 90.120 C 15       18 645 

kr 
Gäller för att tömma, demontera eller på annat sätt yrkes-
mässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 
bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförord-
ningen. 

     Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 C 10       12 430 

kr 
Gäller för att förbereda avfall för återanvändning. 

     Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30-0 

 
 
 
 

B 40 
 
 
 
 

      49 720 
kr 

Gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för bygg-
nads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra hand. 
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29 kap 49 § 90.40 C 16       19 888 
kr 

Gäller 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 U 3       3 729 kr Gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om den totala avfallsmängden vid något en-
skilt tillfälle är högst 10 ton. 

29 kap 51 § 90.60 C 6       7 458 kr Gäller 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. 

     Andra verksamheter med återvinning eller bortskaf-
fande 

29 kap 65 § 
 

90.406-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90.406-1 

 
 

90.406-2 
 
 

90.406-3 

B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137 

 
 

64 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 170 291 kr 
 
 
 79 552 kr 
 
 

37 290 kr 

Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksam-
heten avser  
1. biologisk behandling,  
2. behandling innan förbränning eller samförbränning  
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallav-
fall, eller  
4. behandling av slagg eller aska. 
 
- Den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 
kalenderår.  
 
- Den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår.  
 
 

29 kap 70 § 90.430 C 10       12 430 
kr 

Gäller för att yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalen-
derår. 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTAN-
LÄGGNINGAR 

30 kap 2 §  92.20-0 C 12       14 916 
kr 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning ut-
omhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kali-
ber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per 
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kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 C 12 14 916 kr Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfor-
don. 

- 92.10001 U 3       3 729 kr Golfbana. 

     TEXTILTVÄTTERIER 
- 93.1003 U 3       3 729 kr Tvätteri för mer än 100 kg tvättgods per dygn. 

 


