Taxebilaga 2
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2016:1188)
A och B = tillståndsplikt
C = anmälningsplikt
U = utan prövnings-/anmälningsplikt

VerkPrövLagrum i
Årligsamhet- nings- Tim
MPF
avgift
skod
nivå

Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 3 §

1.20-2

C

20

2 kap 4 §

1.30

C

8

1.3004

U

5

4 kap 1 §

10.10

B

25

-

10.1001

U

6

4 kap 2 §

10.11

B

25

4 kap 3 §

10.20-0

B

25

Djurhållning
21 440 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 jordbruksproduktion
8 576 kr Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion
av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
5 360 kr

Odling
Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT

Berg, naturgrus och andra jordarter
26 800 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 tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
6 432 kr Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
26 800 kr Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än
25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut
om att täkten är avslutad.
26 800 kr Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter.

PrövVerkÅrligLagrum i
samhet- nings- Tim
avgift
MPF
nivå
skod
-

10.2003

U

6

4 kap 6 §

10.50

C

10

-

10.5001

U

6

Beskrivning

6 432 kr

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.
10 720 kr Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-period.
6 432 kr Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs
på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 6 §

15.50-0

C

7

7 504 kr

-

15.5001

U

3

3 216 kr

-

15.5002

U

3

3 216 kr

5 kap 9 §

15.95

B

20

5 kap 10 §

15.101

C

7

Livsmedel av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
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 liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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
21 440 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.
7 504 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.
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PrövVerkÅrligLagrum i
samhet- nings- Tim
avgift
MPF
nivå
skod
-

15.9001

U

3

3 216 kr

5 kap 11 §

15.125-0

C

7

7 504 kr

-

15.12501

U

3

3 216 kr

-

15.26001

U

4

4 288 kr

5 kap 27 §

15.280-0

C

4

4 288kr

-

15.30001

U

3

3 216 kr

-

15.30002

U

3

3 216 kr

5 kap 28 §

15.310

C

4

4 288 kr

3

Beskrivning
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en
produktion på högst 2 000 ton. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Kvarnprodukter
Gäller för framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men
högst 75 000 ton per kalenderår.
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
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
Anläggning för rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
Annan livsmedeltillverkning
Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds
till ett externt avloppsreningsverk. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig
servering eller försäljning till allmänheten.
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 restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig
servering eller försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av
animaliska eller vegetabiliska produkter.

PrövVerkÅrligLagrum i
samhet- nings- Tim
avgift
MPF
nivå
skod

Beskrivning

TRÄVAROR
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
10 720 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 kubikmeter råvara per kalenderår.
Gäller inte tillfällig flisning.

8 kap 5 §

20.40-0

C

10

8 kap 9 §

20.80-0

C

5

9 kap 1 §

21.10-i-0

A

55

9 kap 2§

21.30 - i

A

55

10 kap 1 §

22.10

C

25

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
58 960 kr Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material.
58 960 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
26 800 kr Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.

10 kap 2 §

22.20

C

8

8 576 kr

5 360 kr

Lagring av timmer
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 §.

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
KEMISKA PRODUKTER

12 kap 44 §

24.44

C

15

12 kap 45 §

24.45-0

B

25

Annan kemisk tillverkning
16 080 kr Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska
ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan
icke industriell skala.
26 800 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

4

PrövVerkÅrligLagrum i
samhet- nings- Tim
avgift
MPF
nivå
skod

12 kap 46 §

24.46

C

24.46-0

15

24.46-1

15

Beskrivning

produkt som a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras
i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på
huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår
till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom
destillation
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka
16 080 kr – Mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår,
16 080 kr – Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår.

-

24. 4601

U

8

8 576 kr

-

24. 4602

U

6

6 432 kr

5

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

PrövVerkÅrligLagrum i
samhet- nings- Tim
avgift
MPF
nivå
skod
12 kap 47 §

24.47

C

15

-

24.4701

U

6

13 kap 2 §

25.11

C

13 kap 6 §

Beskrivning

16 080 kr 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.
6 432 kr Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.
GUMMI- OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror,
om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

25.11-3

15

25.11-4

8

25.1101

U

4

25.50-0

C

4

16 080 kr – Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
8 576 kr – Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
4 288 kr Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror,
om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
4 288 kr Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 13 §

26.110

C

10

14 kap 17§

26.150-0

C

15

Cement, betong, kalk, krita och gips
10 720 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
16 080 kr Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

6

PrövVerkÅrligLagrum i
samhet- nings- Tim
avgift
MPF
nivå
skod
15 kap 10 §

27.60

C

6

6 432 kr

15 kap 18 §

27.140

C

8

8 576 kr

-

27.14001

U

4

4 288 kr

16 kap 2 §

28.20-0

B

50

53 600 kr

16 kap 3 §

28.25-0

C

10

10 720 kr

16 kap 5 §

28.40

C

10

10 720 kr

16 kap 10 §

28.95-0

C

10

10 720 kr

Beskrivning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 1
ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton
per kalenderår.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
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.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast.
Gäller inte betning med betpasta.
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 vakuummetod.
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 metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.

METALLBEARBETNING
18 kap 2 §

34.20

C

10

Motorer, turbiner och reaktorer
10 720 kr Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

-

34.2001

U

6

6 432 kr

7

Provbänk för separatorer och annan liknande maskinell
utrustning som inte omfattas av 2 §.

PrövVerkÅrligLagrum i
samhet- nings- Tim
avgift
MPF
nivå
skod
18 kap 8 §

-

34.80

C

34.80-1

12

34.80-2

8

34.80-3

6

34.8001

U

4

39.15-0

B

50

19 kap 1 §

19 kap 3 §

Beskrivning

Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 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 metallbearbetningsmaskin.
12 864 kr – Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10
kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
8 576 kr

– Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5
kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
6 432 kr – Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
4 288 kr Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 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 LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte
lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
53 600 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 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 enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

8

PrövVerkÅrligLagrum i
samhet- nings- Tim
avgift
MPF
nivå
skod
19 kap 4 §

39.30

C

Beskrivning
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks
kunna ge cancer” (R40), ”kan ge cancer” (R45), ”kan ge
ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60)
eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller

39.30-1

15

39.30-2

10

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
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.
16 080 kr – Mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med riskfraserna ”misstänks
kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”.
10 720 kr – Mer än 2 ton i annan ytrengöring.

39.30-3
39.30-4

5
4

5 360 kr
4 288 kr

5

5 360 kr

19 kap 5 §

39.35

C

19 kap 6 §

39.50

C

39.50-1

8

39.50-2

12

– Mer än 500 kilogram i fordonslackering.
– Mer än 1 kilogram i kemtvätt.

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som
sker utanför tillverkningsanläggningar.
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§.
8 576 kr – Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
12 864 kr – Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
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6

39.50-3
-

39.50010

U

4

20 kap 2 §

39.70

C

15

-

39.7001

U

5

20 kap 4 §

39.90

C

6

-

39.9001

U

3

6 432 kr

Beskrivning

– Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
4 288 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 KEMISKA PRODUKTER
16 080 kr Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk
industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett
och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”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.
5 360 kr Anläggning för lagring av gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 150 ton,
men högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle.
6 432 kr Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
3 216 kr Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
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Beskrivning
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL,
VÄRME OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.

21 kap 1 §

21 kap 2 §

40.01

B

35

21 kap 4 §

40.05 - i

B

35

21 kap 5 §

40.15

B

35

21 kap 8 §

40.40-i-0

A

80

21 kap 9 §

40.50 - i

B

40.50-1

75

40.50-2

40

21 kap 10 §

40.51

B

21 kap 11 §

40.60

C

30

40.60-1

15

40.60-2

8

40.60-3

15

Anaerob biologisk behandling
37 520 kr Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och
även om det material som inte är stallgödsel består av högst
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
37 520 kr Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra
bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
37 520 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 kalenderår.
Förbränning
85 760 kr Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 300 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt.
80 400 kr – Total installerad tillförd effekt av minst100 megawatt
men högst 300 megawatt.
42 880 kr – Total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men
högst 100 megawatt.
32 160 kr Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt
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.
16 080 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.
8 576 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.
16 080 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.
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21 kap 13 §

40.90

B

8

8 576 kr

21 kap 14 §

40.95

B

8

8 576 kr

21 kap 15 §

40.100

C

3

3 216 kr

Beskrivning
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som
avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med
det andra vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som
avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med
så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50
meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

-

41.9001

U

8

8 576 kr

-

41.9002

U

4

4 288 kr

-

41.9003

U

4

4 288 kr

23 kap 1 §

50.10

VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller
utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
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.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
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.

C

Tvättning av
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Beskrivning

U

8
20
20
20
4

8 576 kr
21 440 kr
21 440 kr
21 440 kr
4 288 kr

50.1002

U

2

2 144 kr

23 kap 2 §

50.20-0

C

6

6 432 kr

-

50.20010

U

3

3 216 kr

-

50.2002

U

3

3 216 kr

-

50.20030

U

4

4 288 kr

– Fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
– Fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
– Fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
– Fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 2 000 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 400 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad med 5 eller fler anställda.

-

50.20040

U

2

2 144 kr

Fordonsverkstad 1- 4 anställda.

-

50.10-01
50.10-02
50.10-3
50.10-4
50.10010

-

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
24 kap 1 §

63.10

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

B

63.10-01

40

63.10-02

20

42 880 kr – Allmän hamn med 40 eller fler anlöp per kalenderår
21 440 kr – Allmän hamn med högst 40 anlöp per kalenderår.

-

63.20010

U

6

6 432 kr

-

63.20020

U

4

4 288 kr

28 kap 1 §

90.10-0

B

70

28 kap 4 §

90.16-0

C

10

-

90.20010

U

5

Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 250 fritidsbåtar eller liknande.
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för 50 till 250 fritidsbåtar eller liknande.

RENING AV AVLOPPSVATTEN
75 040 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.
10 720 kr Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst
2 000 personekvivalenter.
5 360 kr Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.
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AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla
in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i
15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma som i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 1 §

29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

29 kap 22 §

Beskrivning

90.310-0

B

40

29 kap 29 §

90.391

C

15

29 kap 30 §

90. 161

B

30

29 kap 31§

90.171-0

C

10

29 kap 32 §

90.241-i-0

B

30

29 kap 33 §

90.251

C

20

Deponering
42 880 kr Gäller för att deponera icke-farligt avfall.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i den egna verksamheten
16 080 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
32 160 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.
10 720 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 kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
32 160 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
21 440 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.
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Beskrivning

Återvinning för anläggningsändamål
21 440 kr Gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
10 720 kr Gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

29 kap 34 §

90.131-0

B

20

29 kap 35 §

90.141

C

10

29 kap 37 §

90.370

C

15

Uppgrävda massor
16 080 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.

29 kap 39 §

90.375

C

15

Avvattning
16 080 kr Gäller för att avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.

29 kap 40 §

90.100-0

B

70

29 kap 41 §

90.110
90.110-01

C
30
15

90.110-02

29 kap 42 §

90.70-0

B

70

29 kap 43 §

90.80

C

12

-

90.8001

U

4

29 kap 44 §

90.90

C

10

Mekanisk bearbetning och sortering
75 040 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 mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
Gäller för att
32 160 kr – Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst
10 000 ton per kalenderår, eller
16 080 kr – Genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
75 040 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.
12 864 kr Gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall
är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i
andra fall.
4 288 kr Gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden är
högst 1 000 ton per kalenderår.
Elavfall
10 720 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 behandling. Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
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29 kap 46 §

90.120

C

15

29 kap 47 §

90.29

C

10

29 kap 48 §

90.30-0

B

40

29 kap 49 §

90.40

C

16

-

90.4001

U

3

29 kap 51 §

90.60

C

6

29 kap 70 §

90.430

C

10

30 kap 2 §

92.20-0

C

12

Beskrivning

Uttjänta fordon
16 080 kr Gäller för att tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 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 bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning
10 720 kr Gäller för att förbereda avfall för återanvändning.
Lagring som en del av att samla in avfall
42 880 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 byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra hand.
17 152 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.
3 216 kr Gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.
6 432 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 bortskaffande
10 720 kr Gäller för att yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
12 864 kr Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per
kalenderår.
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Beskrivning

30 kap 3§

92.30

C

12

-

92.10001

U

3

12 864 kr Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
3 216 kr Golfbana.

3

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 100 kg tvättgods per dygn.

-

93.1003

U

3 216 kr

17

