
Södertälje kommun | Miljökontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se 

Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: miljokontoret@sodertalje.se 

1 (2) 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Miljökontoret 

Miljönämnden 

Kommunstyrelsen 

Taxa 2019 för miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken 

Dnr: 2018-2491 

Sammanfattning av ärendet 

Miljökontoret lämnar förslag till taxa 2019 för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. 

Kontoret föreslår några förändringar i taxebilaga 2, samt att timtaxan för miljötillsyn uppräknas 

med Prisindex för Kommunal Verksamhet, PKV (3,1 %) till 1140 kr/tim. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-10 

Förslag till taxa 2019 för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, med taxebilaga 1 

Taxebilaga 2 – ej utskick, bilagan publiceras på webben 

PM- Föreslagna taxeändringar i taxa enligt miljöbalken 

Ärendet 

Ärendet gäller taxan 2019 för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Taxan består av 

tre delar; en grundtaxa med bestämmelser om taxeuttag, bilaga 1 där taxa för olika ärendetyper 

och viss tillsyn finns och bilaga 2 som anger tillsynstid för miljöfarlig verksamhet fördelad på 

olika verksamhetskoder. Kontoret föreslår ändringar i några punkter i taxebilaga 1 och 2, vilka 

redovisas i särskilt PM. 

Timtaxan syftar till att ge kostnadstäckning för de delar av miljötillsynen som kan vara 

avgiftsfinansierade. I takt med att löner och andra kostnader ökar behöver timtaxan höjas. En 

stor del av de ökade kostnaderna är ökade lönekostnader som är knutna till tillsyn och 

myndighetsutövning. Miljökontoret har svårighet att rekrytera erfaren personal. Vi konkurrerar 

med övriga kommuner i länet om personal och behöver kunna konkurrera även lönemässigt, 

både för att kunna behålla personal och vid nyanställning. I samband med nyanställning behöver 

vi ofta erbjuda högre lönenivåer än vad befintlig personal har. Löneutrymmet är ett centralt 

Ärende 5
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Denna taxa meddelas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) 

 

Inledande bestämmelser 

1 §  Den här taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken och EU:s förordningar inom 

miljöbalkens tillämpningsområde.  

Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till kommunen utgå bland annat för 

undersökningskostnader och för rättegångskostnader (26 kap. 22 § miljöbalken, 25 kap. 2 § miljöbalken). 

 

2 §  Avgift ska betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av: 

1. Ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

2. Anmälan av verksamhet eller åtgärd 

3. Tillsyn i övrigt 

4. Uppdragsverksamhet 

Avgift enligt ovan betalas med fast belopp där det anges i taxan med bilagor och i övriga fall 

för nedlagd tid enligt taxans 7 §. 

 

3 §   Avgift ska betalas av den som gör ansökan enligt 9 § eller anmälan enligt 15 §, eller som i övrigt  

har utövat, utövar eller avser att utöva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av 

miljönämndens verksamhet enligt 1 och 2 §§. Avgiftsskyldigheten omfattar också den som 

rättsligt förfogar över mark, byggnad, anläggning eller anordning där sådan verksamhet har 

utövats, utövas eller planeras, respektive den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet eller 

brist i sådan verksamhet. 

 Avgiftsskyldig enligt denna taxa ska lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska 

kunna bestämmas (27 kap 3 § miljöbalken). 

 

4 §   Avgift enligt denna taxa betalas inte för: 

1. Tillsyn på grund av klagomål som är obefogat och där verksamhetsutövaren uppfyller 

kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser. 

2. Handläggning på grund av att beslut som fattats av miljönämnden överklagas.  

 

 5 §  Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljönämnden. Om det finns särskilda skäl med 

hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra 

omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av miljönämnden. 

 

Timtaxa 

6 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1106 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, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

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

föredragning och beslut samt restid. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd 

handläggningstid, vilket innebär att slutsumman avrundas uppåt till närmsta halvtimme. 
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Handläggning kan även innefatta övergripande insatser som rör flera tillsynsobjekt, till exempel 

förberedande arbete i ett tillsynsprojekt.  

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 

07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 

och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift. 

 

8 § Miljönämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd timavgift med en 

uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). 

 

Avgifter för prövning  

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

av  

 

1. fast avgift genom den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multiplicerat med 

timtaxan,  

2.  timavgift genom den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multiplicerat med 

timtaxan, eller 

3. avgift enligt andra grunder som anges i taxan. 

 

Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.  

Ärenden med fast avgift får debiteras i förskott.  

Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden 

med mer än 1 timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.  
 

10 § Besiktning / granskning av kvalitetsredovisning enligt tillståndet ingår i den fasta avgiften. 

Kan anordningen inte godkännas vid besiktningen/granskningen eller att påminnelse om 

redovisningen eller begäran om komplettering måste göras tas timavgift ut för den faktiskt 

tillkommande handläggningstiden. 
 

11 § Avgift för prövning och eventuell tillkommande avgift enligt 10 § ska betalas av sökanden.  
 

12 § Avgift för prövning ska betalas med hel avgift även om ansökan avslås. I de fall som 

ärendet avskrivs eller återtas efter det att handläggning påbörjats, ska avgift betalas för den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden. 

 

13 § I ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden 

också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 

sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är 

även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 

dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (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 information om verksamhet eller 

åtgärd ska betalas i form av timavgift enligt bilaga 1. 
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Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.  

Avgift ska betalas även om anmälan återtas, i de fall handläggning har påbörjats. Avgift tas 

ut med faktiskt nedlagd handläggningstid. 
 

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 

beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne också skyldig att ersätta 

kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 

17 §  Utöver avgift med anledning av anmälan, kan därefter avgift tas ut för fortsatt tillsyn av 

den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 

Avgift för tillsyn  

18 §  Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig avgift. För övriga 

verksamheter tas timavgift ut. 

Den årliga avgiftens storlek baseras på den tillsynstid som miljönämnden fastställt för 

anläggningen enligt bilaga 1 och 2. Tillsynstiden ska motsvara det genomsnittliga 

tillsynsbehovet med hänsyn till typ av verksamhet, verksamhetens omfattning och risker i 

övrigt. Den årliga avgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa. 

 

Tillsynstid för miljöfarlig verksamhet bestäms genom klassificering enligt taxebilaga 1 och 2. 

Årlig avgift för tillsyn av hälsoskydd bestäms enligt taxebilaga 1. Om nya miljöfarliga 

verksamheter tillkommer inom Södertälje kommun som inte finns med i denna bilaga 2 

tillämpas timtaxa enligt 7 §, taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. 
 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 

villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av klagomål eller 

extraordinära 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 anläggning eller annan inrättning 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 summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

 

20 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas från och 

med kalenderåret efter det att beslut om tillstånd har meddelats, anmälan skett eller i de fall 

tillstånd eller anmälan inte krävs, året efter då verksamheten har påbörjats. För tillsyn som 

sker dessförinnan tas timavgift ut.  

 Årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs.  

 

21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller 

vidta en åtgärd som föranleder avgiften.  

 Avgift ska betalas av den som bedriver verksamhet den 1 januari det år som avgiften avser. 

För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som 

är ansvarig för avhjälpande enligt 10 kap. miljöbalken. 

 

22 §  För tillsyn i övrigt tas timavgift ut. Timavgiften beräknas genom att den faktiska 

handläggningstiden multipliceras med aktuell timtaxa. 
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23 §  För handläggning av ärenden om miljösanktionsavgifter och expediering med 

delgivningsman debiteras fast avgift enligt taxebilaga 1. 

 

Avgift för uppdragsverksamhet 
24 § För miljönämndens uppdragsverksamhet tas avgift ut med timavgift enligt aktuell taxa. 

 

Nedsättning av avgift  

25 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkande av avgift i det enskilda ärendet, fattas av 

miljönämnden.  

 

Avgiftens erläggande m.m. 

26 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södertälje kommun. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

 

27 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning eller 

tillsynsbehov, får miljönämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa. 

 

Verkställighetsfrågor m.m. 

28 § En kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.  
(1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken)  

 

29 § En kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om 

det överklagas  
(1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken). 

 

30 §  En kommunal nämnds beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. (19 kap. 1 § miljöbalken) 

 

 31 §  Miljönämnden får om ändringar vidtas i miljöbalken, förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 

förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, göra 

motsvarande ändring i bilagorna till denna taxa. 

 

Miljönämnden får göra redaktionella ändringar i bilagorna till denna taxa för att korrigera 

fel eller förbättra läsbarheten. 

 

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

tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.  
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Taxebilaga 1  

Taxa för Södertälje kommuns arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
MILJÖBALKEN 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER mm - 2 KAP  
Antal 

timmar 

Avgift 

2018 

(kr) 

 

Tillsyn 
  

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

 

SKYDD AV OMRÅDEN - 7 KAP  

Prövning/anmälan 

  

 

Prövning 
  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser 

Prövning/yttrande enl 7 kap 13 § till Samhällsbyggnadskontoret 
tim 

2  

tim 

2 212 

Prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag till verksamhet eller 

åtgärd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat tim tim 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får 

utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för vattenskyddsområde  

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 

vattenskyddsområde 

12 

 

8 

13 272 

 

8 848 

 

Anmälan  

  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 

kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter 

för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde  4 4 424 

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

 

Tillsyn 

  

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

övrigt, vilthägn eller allemansrätten tim tim 

 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET - 9 KAP  

 

  

 

Prövning / anmälan 

  

Prövning av ansökan eller anmälan om inrättande av avloppsanordning eller 

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

verksamhet och hälsoskydd samt kommunens lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön avseende: 

  

1. BDT-avlopp 6 6 636 

2. WC- och BDT-avlopp 9 (8) 8 848 

3. WC-avlopp till sluten tank 5 (4) 4 424 
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4. Avloppsanläggning 6-25 personekvivalenter 10 11 060 

5. Avloppsanläggning 26-100 personekvivalenter 12  13 272 

6. Avloppsanläggning för 101-200 personekvivalenter 14  15 484 

7. Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt punkt 1-3 5 5 530 

8. Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt punkt 4-6 tim tim 

Om komplett ansökan enligt punkterna 1-6, skickas in så att beslut kan 

fattas utan att kompletteringar behövs eller kontakter med sökanden 

krävs, ges upp till 2 tim avdrag från handläggningsavgiften. 

En komplett ansökan ska innehålla de uppgifter som anges på 

ansökningsblanketten inklusive de bilagor som anges där. 

Bedömningen om ansökan är komplett görs av handläggaren. 

  

Anslutning av annat slag av toalett än vattentoalett  

Förmultningstoalett, latrinkompost eller förbränningstoalett 

3 3 318 

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

verksamhet och hälsoskydd samt lokala föreskrifter, att inrätta 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:   

1. Bergvärmeanläggning med en installerad effekt mindre än 25 kW 

a. utanför yttre skyddsområde för vattentäkt. 
 

2 

 

2 212 

b. inom vattenskyddsområde  tim tim 

2. Bergvärmeanläggning med en installerad effekt av 25 kW men mindre än 10 

MW 

a.  utanför yttre skyddsområde för vattentäkt. 

 

 

4 

 

 

4 424 

b. inom vattenskyddsområde  tim tim 

3.Anläggning för utvinning av värme ur mark eller ytvatten tim tim 

Handläggning av anmälan av anmälningspliktig eller tillståndspliktig 

verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 

tim 

 

 

tim 

 

Tillsyn i övrigt   

Återkommande tillsyn över verksamheter som kan påverka människors hälsa 

eller miljö enligt förteckning i bilaga 2 

 

Tillkommer verksamheter under året som inte finns med i bilaga 2, debiteras 

timavgift för genomförd tillsyn. 

Fast 

avgift 

enligt 

bilaga 2 

 

tim  

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt tim tim 

Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning för ett hushåll (med platsbesök) 3 3 318 

Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning för ett hushåll (utan platsbesök) 1,5 1 659 

Planerad tillsyn av gemensamhetsanläggning 10-25 pe 

Debiteras 3 timmar samt tid därutöver som timavgift. 

3  

+ tim 

 

3 318 

 + tim 

 

HÄLSOSKYDD - 9 KAP  
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Prövning 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

  

A. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 5  5 530 

B. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (4 höns=sällskapsdjur) 2 2 212 

C. Orm  4 4 424 

 

Anmälan  

  

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd: 

  

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta, genom användning av skalpeller, 

akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande stickande och 

skärande verktyg. 

5 5 530 

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 

många människor. 

8 8 848 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående 

skola, riksinternatskola eller resurscenter. 

10 11 060 

 

Tillsyn 

  

Tillsyn över följande verksamheter, byggnader, lokaler och anläggningar enligt 

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

hälsoskydd. Gäller även mobila anläggningar med Södertälje som baskommun. 

  

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling   

Anmälningspliktig verksamhet med påtaglig hälsorisk där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta 

genom användning av skalpeller, akupunkturnålar*, piercingverktyg* eller 

andra liknande stickande och skärande verktyg. T ex medicinsk fotvård, 

tatuering och piercing. 

(*Gäller ej akupunkturnålar av engångstyp, samt håltagning med sterila 

engångskassetter för håltagningspistol.) 

1 tim 

årlig 

basavgift 

+ 

timavgift 

vid 

tillsyn 

1 106 kr/år 

+ tim vid 

tillsyn 

Övriga verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 

behandling (T ex hårvård, hudvård, manikyr, håltagning i öra och näsa med sterila 

engångskassetter för håltagningspistol, akupunktur, diatermi, massage, zonterapi, 

kroppsvård, naprapat, sjukgymnastik) 

tim tim 

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 

många människor:  

Med bassängbad avses anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter 

t.ex bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller större kar.   

  

 Badanläggningar där antalet besökare understiger 150 000 /år. 4  4 424 

 Badanläggningar med flera bassänger, där antalet besökare överstiger 

150 000 /år. 

7  7 742 

 Övriga anläggningar för vattenlek (gäller ej inom skola/förskola) 2 

 

2 212 
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Lokaler för undervisning och barnomsorg: 

Som skola ses en undervisningslokal för barn och ungdomar i åldern 6-18 

år. Det innefattar särskolor och specialskolor om några av eleverna är under 

18 år. Det gäller även om verksamheten inte är godkänd av Skolverket. 

  

 Skola med mer än 400 elever 6  6 636 

 Skola med mer än 40 men högst 400 elever 5  5 530 

 Skola med högst 40 elever 3  3 318 

 Förskola med mer än 100 barn 5  5 530 

 Förskola med mer än 40 men högst 100 barn 4  4 424 

 Förskola med högst 40 barn 3  3 318 

Lokaler för undervisning förutom de som ingår i ovanstående, samt mobila 

anläggningar för förskola och skola.  

tim tim 

Lokaler för vård, boende och samlingslokaler   

Fastighetsägare till flerbostadshus eller vid uthyrning av permanent bostad, 

per fastighetsbeteckning 
(T ex för tillsyn som rör fastighetsägarens fortlöpande egenkontroll av radon, fuktskydd, 

ventilation och konstruktionsrelaterade frågor.) 

För varje byggnad med bostäder utöver byggnad 1 tillkommer en avgift på 

0,5 tim.  

1 tim 

årlig 

basavg 

 

+ 0,5 

tim/ 

byggn 

och år 

1 106 kr 

basavg/ 

år 

 

+ 553 

kr/ 

byggn 

och år 

 

 

Därutöver timavgift i enskilda ärenden. 

 

tim 

 

tim 

Verksamheter för vård och annat omhändertagande (inkl Hall, Håga och 

häkte): 

Per byggnad med 1-9 boende 

Per byggnad med 10-29 boende 

Per byggande med 30- 99 boenden 

Per byggnad med 100 – 250 boenden 

Per byggnad med fler än 251 boenden 

 

 

1  

2  

6  

8  

10   

 

 

1 106 

2 212 

6 636 

8 848 

11 060 

Handläggning av enskilda ärenden som rör bostadsklagomål tim tim 

Hotell, pensionat, LSS, migrationsverkets boenden och liknande lokal där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad och det tillfälliga boendet 

är 

- högst tre veckor per gäst/kund 

 

 

 

tim 

 

 

 

tim 

- mer än tre veckor per gäst/kund 

 

 

 

 

1 tim 

basavg 

/år  

 

1 106 

kr/år 

 

Tillsyn debiteras med timavgift  

tim 

 

tim 

Övriga tillfälliga boenden, inkl campinganläggning, platser som upplåts för 

övernattning i husbilar, husvagnar eller tält 

tim tim 

Idrottsanläggningar och strandbad    
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Idrottsanläggning och andra liknade anläggningar med hygienutrymmen 

och som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många 

människor. Gäller även för skolor och förskolors idrottsanläggningar som är 

egna objekt. 

1 tim årlig 

basavgift 

+timavgift 

vid tillsyn 

1 106  

+ tim vid 

tillsyn 

 EU-bad 5 5 530 

Strandbad övriga bad som ingår i badvattenregistret 3 3 318 

Strandbad som ej ingår i de lokala ordningsföreskrifterna, handläggning vid 

klagomål och smittutredningar 

tim tim 

Övriga strandbad som har egenkontroll fastställd av miljönämnden  2  2 212 

Vid brister vid tillsyn eller provtagning badplatser. tim tim 

 

Tillsyn i övrigt  

  

Tillsyn av hälsoskydd i övrigt 
(T ex höga ljudnivåer, störningar från tobaksrök, smittutredningar, husdjur eller andra djur i 

fångenskap mm eller annat som kan leda till olägenhet för människors hälsa) 

tim tim 

Tillsyn över kosmetiska och hygieniska produkter tim tim 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 39, 

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

hälsoskydd. 
(T ex  tomgångskörning, rök från eldning etc) 

tim tim 

 

Analyskostnader och kostnader för sanering 

  

Analyskostnader, annan av laboratoriet uttagen kostnad, kostnad för 

provtagningsutrustning samt tranport eller fraktkostnader tillkommer utöver 

års- och/eller timavgift 
(Tex provtagning i samband med tillsyn av bad eller provtagning vid smittutredning eller 

smittspårning.) 

Faktisk 

kostnad 

 

Faktisk 

kostnad 

Kostnader för sanering i samband med smittskydd. 

Enbart om det berör en verksamhetsutövare eller en anläggning. 

Faktisk 

kostnad 

Faktisk 

kostnad 

 

GÖDSELHANTERING - 9 KAP  

 

  

 

Prövning 

  

Prövning av ansökan om att sprida slam från allmänna avloppsreningsverk eller 

industriprocesser på mark inom kommunen (lokala föreskrifter med stöd av 40 

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

tim tim 

 

Anmälan   

Handläggning av anmälan om spridning av naturgödsel, slam och annan 

orenlighet inom eller intill område med detaljplan (lokala föreskrifter med stöd av 40 

och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ) 3 3 318 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats 

för djurspillning (37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 2 2 212 

 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP    
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Anmälan   

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad 

eller en anläggning (28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd) tim tim 

Handläggning med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare om 

överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada 

uppstått (10 kap. 14 § miljöbalken) tim tim 

 

Tillsyn   

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar 

samt allvarliga miljöskador (10 kap. miljöbalken)  tim tim 

 

VATTENVERKSAMHET - 11 KAP  

   

 

Tillsyn   

Tillsyn av vattenverksamhet tim tim 

 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET - 12 KAP 

 

  

 

Tillsyn 

  

Tillsyn i övrigt av jordbruk utan djurhållning som inte har fast avgift enligt 

bilaga 2. 

tim tim 

 

KEMISKA PRODUKTER - 14 KAP  

   

 

Prövning   

Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § Förordning om bekämpningsmedel 

(SFS 2014:425) tim tim 

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) tim tim 

 

Anmälan   

Handläggning av anmälan enligt 2kap 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 

2014:425) 3 3 318 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap 1 § naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2003:24) Om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor. 2 2 212 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet 

beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997) 3 3 318 
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Information   

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av 

biocidprodukter (4 kap § 2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)) tim tim 

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om 

fluorerade växthusgaser. 1 1 106 

Förvaring av mer än 1 m
3
 men högst 10 m

3
 dieselolja, eldningsolja eller 

dieselbrännolja i öppen cistern i mark med tillhörande ledningar i mark eller ovan 

mark (4 kap 1 § NFS 2003:24) 2 2 212 

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 3 3 318 

 

Tillsyn   

Handläggning av årliga rapporter enligt 15 § förordning (2016:1128) om 

fluorerade växthusgaser. 

 

       1-10 aggregat.  

 

Tilläggsavgift för varje nedanstående tillkommande intervall 

11-20 aggregat 

21-30 aggregat 

31-40 aggregat 

41-50 aggregat 

50- 

 

Avgift tas ut för varje enskild årsrapport, även i de fall som en operatör har 

flera olika anläggningar inom samma fastighet, men som rapporteras var för 

sig. 

Tillkommande avgift för handläggning av kontrollrapport enligt 15 § 

förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser: 

- När påminnelse om rapport skickas, eller om rapporten är ofullständig 

 

 

 

2 

 

 

0,5 

2 212 

 

 

553 

0,5 553 

Tillsyn över anläggningar med tillhörande anordningar enligt 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)  tim tim 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter tim tim 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR - 15 KAP  

   

 

Prövning/anmälan   

Handläggning av ansökan om tillstånd eller anmälan om att själv återvinna och 

bortskaffa allt matavfall på fastigheten genom kompostering. 

a. 4 veckors hämtningsintervall av övrigt avfall 

b. 8 veckors hämtningsintervall av övrigt avfall 

0,5 

1 

553 

1 106 

Utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare, slutna tankar, fosforfällor 

eller minireningsverk enligt 38 § i lokala avfallsföreskrifter. 1 1 106 
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Handläggning av ansökan om dispens från avfallshämtning enligt vad som 

föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

- Total befrielse enligt 41 §  5 
 

5 530 

- Eldning av avfall 

 

 tim tim 

 

Tillsyn i övrigt   

Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ 

avfallsförordningen (2011:927)  

tim tim 

Tillsyn och klagomålshantering gällande återvinningsstationer (ÅVS). 

Samlingsfaktureras i efterskott, årsvis. 

tim/år tim/år 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar tim tim 

 

Uppdrag 

  

Vattenprovtagning på uppdrag (analys- och resekostnader tillkommer) tim tim 

Sammanställning och bearbetning ur objektsregister eller ur diariet över ärenden. tim tim 

Övriga tjänster som utförs på uppdrag, t ex lokaliseringsprövning enl PBL tim tim 

Övrigt   

Handläggning av expediering med delgivningsman 1 1 106 

Handläggning av miljösanktionsavgift 2 2 212 

 



Södertälje kommun, /Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Taxebilaga 2 till taxa 2019 -Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 

KK= Klassningskod, Tim=Timmar PN= Prövningsnivå, IED= Industriutsläppsverksamheter (omfattas av 
Industriutsläppsdirektivet)   
För att få fram beloppet för varje verksamhet multipliceras siffran i TF-kolumnen med aktuell timtaxa för 
året.  
T i Tim-kolumnen=ej årlig avgift, istället debitering för faktiskt nedlagd tid  
Om nya miljöfarliga verksamheter tillkommer inom Södertälje kommun som inte finns med i denna 
taxebilaga tillämpas timtaxa enligt 7 §, taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. 

1 

 

 

§ KK IED Tim PN Beskrivning 

2  

KAP 

     

JORDBRUK 

      
Djurhållning m.m. 

3 § 1.20-1  8 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter, dock ej inhägnad. 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 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 kycklingar och ungar upp till en 

veckas ålder, 

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 

veckas ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.  

För andra djurarter motsvaras en djurenhet av 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. 
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3 § 1.20-2  6 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter men högst 200 

djurenheter, dock ej inhägnad. 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 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 kycklingar och ungar upp till en 

veckas ålder, 

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 

veckas ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.  

För andra djurarter motsvaras en djurenhet av 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. 

 1.2001  3 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter men högst 100 

djurenheter, dock inte inhägnad.  

Med djurenhet avses samma som under 1.20-2 

 1.2002  2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 10 djurenheter men högst 30 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med djurenhet avses samma som under 1.20-2 

4 § 1.30  3 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion. 

 1.3001  4 U 
Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter 

 1.3002  2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 

kvadratmeter 

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

 1.3005   

2 

U Areal för jordbruksändamål för produktion av spannmål, oljeväxter, energigrödor överstigande 

100 hektar 

 1.3006  1 U Areal för jordbruksändamål för produktion av spannmål, oljeväxter, energigrödor överstigande 

30 hektar men mindre än eller lika med 100 hektar 

3 

KAP 
  

KK 

 

IED 

 

Tim 

 

PN FISKODLING M.M. 

1 § 5.10  25 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

2 § 5.20  10 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10. 

 5.2001  6 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

 

4  

KAP 
  

KK 

 

IED 

 

Tim 

 

PN 
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M 

      
Berg, naturgrus, och andra jordarter 

2 § 10.11   

 

 

B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte 

endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 10.11-1  20 B 
 Mer än 200 000 ton per år 
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 10.11-2  16 B 
 Mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton per år 

 10.11-3  12 B 
 Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton per år 

 10.11-4  10 B 
 Mer än 5000 ton men högst 10 000 ton per år 

 10.11-5  8 B 
 Mer än 1000 ton men högst 5000 ton per år 

 10.11.6  6 B 
 Högst 1000 ton per år 

 10.1001  6 U 
Endast uppläggning eller bortforsling av redan utbrutet eller bearbetat material 

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

verksamheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 

torvfyndigheter, 

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 1 § (10.10) eller 2 § (10.11), eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 

efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 10.20-1  20 B 
 Mer än 200 000 ton 

 10.20-2  16 B 
 Mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton tillståndsgiven mängd  

 10.20-3  12 B 
 Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd  

 10.20-4  10 B 
 Mer än 5000 ton men högst 10 000 ton tillståndsgiven mängd  

 10.20-5  8 B 
 Mer än 1000 ton men högst 5000 ton tillståndsgiven mängd  

 10.20-6  6 B 
 Högst 1000 ton tillståndsgiven mängd  

 10.2001  6 U 
Endast uppläggning eller bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 

4 § 10.30  10 C 
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

 10.3001  6 U 
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

5 § 10.40   

8 

C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 

3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

 10.4001  4 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 

2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller 

3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

6 § 10.50  10 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om 

verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod. 

 10.50-1  14 C 
 mer än 100 000 ton per år 

 10.50-2  10 C 
 mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år 

 10.50-3  8 C 
 mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år 

 10.50-4  4 C 
 högst 1 000 ton per år 

 10.5001  8 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 områdesbestämmelser, om 

verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

      Annan utvinningsindustri 

7 § 13.70  8 C 
Djupborrning, som inte omfattas av 8 § (11.10) eller 9 § (11.20). 

5 

KAP 
  

KK 

 

IED 

 

Tim 

 

PN LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 

      Slakterier 
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3 § 15.3001  4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår. Punkten gäller inte 

restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 

allmänheten. 

     
Livsmedel av animaliska råvaror 

4 § 15.40-i 6.4bi 40 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 

paketering. 

5 § 15.45  32 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller 

endast innebär paketering. 

6 § 15.50    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. 

6§ 15.50-1  12 C Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men högst 2000 ton per 

kalenderår. 

6 § 15.50-2  8 C 
Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton per 

kalenderår. 

 15.5001  4 U 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. 

     
Rökeri 

7 § 15.80-1  12 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per 

kalenderår. 

7 § 15.80-2  6 C 
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

 15.8001  2 U 
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. 

      Vegetabiliska råvaror 

8 § 15.90i 6.4bii 50 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska 

råvaror för en produktion av mer än  

1. 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 

2. Mer än 

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

kalenderår, eller 

b) 300 ton per dygn i övriga fall. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

9 § 15.95  40 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart 

vegetabiliska 

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

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 

jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering. 

10 § 15.101  12 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart 

vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 

jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering. 

 

 15.9001  8 U  Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart 

vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller 

restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 

allmänheten. 

     
Kvarnprodukter 

11 § 15.125-1  25 

 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling 

av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast 

innebär paketering. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

11 § 15.125-2  12 

 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling 

av kvarnprodukter. 

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

 Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast 

innebär paketering. 

 15.12501  4 

 

U Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling 

av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 15.12502  4 

 

U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer 

än 10 000 ton. 

     
Livsmedel av kombinerade råvaror 

12 § 15.131i 6.4iii 50 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en 

slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till 

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

750 ton per kalenderår, eller 

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd 

a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 

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

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 

22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering. 

13 § 15.141  40 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 

5 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

14 § 15.151  12 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 

400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 15.13101  8 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 

400 ton per kalenderår. 

      
Mjölk, oljor, fetter m.m. 

15 § 15.170-i 6.4c 32 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av 

mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

16 § 15.180   

 

 

 

20 

16 

8 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av 

mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

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

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

 15.18001  4 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av 

högst 500 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

     
Oljor och fetter 

 15.20001  2 U 
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

     
Glass 

21 § 15.220  8 

 

C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton 

per kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

 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. 

     
Malt, maltdrycker och läskedrycker 

25 § 15.260  8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 

produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

 15.26001  4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 

produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

     
Kafferostning 

27 § 15.280 5  20 

 

C Anläggning för rostning av mer än 3000 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

27 § 15.280-6  8 

 

C 

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

 15.28003  6 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. 

     
Paketering av livsmedel 

28 § 15.310  6 

 

C 
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter 

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

8 

KAP 

     

TRÄVAROR 

     
Sågning, hyvling och svarvning av trä 

 20.3001  8 

 

U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

     
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter 

 20.4001  2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår eller högst 3 000 

kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

 20.4002  2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på 

högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

     
Lagring av timmer 

9 § 20.80  10 C Anläggning för lagring av 

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning, 

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 

vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

10 

KAP 

     

FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 

 22.4002  6 U Anläggning utan 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. 

 22.4003  T U 
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

12 

KAP 

     

KEMISKA PRODUKTER 

     
Organiska kemikalier 

1 § 24.01-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton enkla kolväten per kalenderår 

2 § 24.02-i  100 B 
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm#K8P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm#K8P8
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20 000 ton enkla kolväten per kalenderår 

3 § 24.03-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

4 § 24.04-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

5 § 24.05-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

6 § 24.06-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

7 § 24.07-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

8 § 24.08-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

9 § 24.09-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

10 § 24.10-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

11 § 24.11-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 § 24.12-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår 

13 § 24.13-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

14 § 24.14-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

15 § 24.15-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton plaster per kalenderår 

16 § 24.16-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton plaster per kalenderår 

17 § 24.17-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton syntetgummi per kalenderår 

18 § 24.18-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton syntetgummi per kalenderår 

19 § 24.19-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

20 § 24.20-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

21 § 24.21-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

22 § 24.22-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

     
Oorganiska kemikalier 

23 § 24.23-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton gaser per kalenderår 

24 § 24.24-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton gaser per kalenderår 

25 § 24.25-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton syror per kalenderår 

26 § 24.26-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton syror per kalenderår 

27 § 24.27-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton baser per kalenderår 

28 § 24.28-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton baser per kalenderår 

29 § 24.29-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton salter per kalenderår 

30 § 24.30-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton salter per kalenderår 
31 § 24.31-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 

32 § 24.32-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 

20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 
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Växtskyddsmedel och biocider 

36 § 24.36-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 

ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

37 § 24.37  220 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för 

bekämpningsändamål. 
     

Läkemedel 

38 § 24.38-i  220 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 

1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

39 § 24.39-i  100 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 

ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

40 § 24.40 
 
 
 
24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

  

 

 

 

55 

30 

18 

10 

C 

 

 

 

 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 

tillverkning). Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 

 

- Mer än 100 ton kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 

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

- Högst 500 kg per kalenderår. 

41 § 24.41  30 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

någon av 1-40 eller 42-47 §§. 

     
Annan kemisk tillverkning 

44 § 24.44  30 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 

eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.45-1 
24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 
40 
40 
40 
40 

B 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 

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, eller 

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

 

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter 

-verksamheten avser läkemedelssubstanser 

-verksamheten avser sprängämnen 

-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 

-verksamheten avser ammunition 

46 § 24.46 
 

  

 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
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24.46-1 
 
24.46-2 
24.46-3 
 
24.46-4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

40 
 
30 
20 
 
20 

 

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

45 §,  

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 

destillation, eller 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 

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

 

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 

produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter. 

- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

 24.4601  12 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 

färg eller lack per kalenderår. 

 24.4602  6 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

 24.4603  12 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 

ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation. 

47 § 24.47  55 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 

eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

1. sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 

3. ammunition, 

4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår, eller 

6. andra kemiska produkter. 

 24.4701  30 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 

eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 

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

kalenderår 

13 

KAP 

     

GUMMI- OCH PLASTVAROR 

4 § 25.30  8 

 

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

produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår 

 25.3001  4 

 

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

produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

6 § 25.50-1  25 

 

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och inte 

omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast 

mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 

6 § 25.50-2  12 

 

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. 

6 § 25.50-3  8 

 

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. 

 25.5001  6 

 

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. 

6 § 25.50-4  40 

 

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår och inte 

omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

6 § 25.50-5  25 

 

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. 

6 § 25.50-6  15 

 

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. 

6 § 25.50-7  12 

 

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. 
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6 § 25.50-8  10 

 

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. 

 25.5002  6 

 

U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

14 

KAP 

     

MINERALISKA PRODUKTER 

      
Cement, betong, kalk, krita och gips 

13 § 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. 

     
Andra mineraliska produkter 

17 § 26.150-1  20 

 

C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

17 § 26.150-2  15 

 

C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

  
26.15001 

 T 

 

U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

15 

KAP 

     

STÅL OCH METALL 

 27.1001  45 U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 

utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår.  

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

8 § 27.40-i 
27.40-i1 

2,4 60 

 

 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 

000 ton per kalenderår. 

- mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används. 

8 § 27.40-i2  55 

 

B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller 

stål per kalenderår där form- eller gjutsand används. 

8 § 27.40-i3  40 

 

B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där 

inte form- eller gjutsand används. 

8 § 27.40-i4  25 

 

B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller 

stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

9 § 27.50 
 
 
27.50-1 

  

 

 

25 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 

500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

9 § 27.50-2  25 B - 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

9 § 27.50-3  25 

 

B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av 

1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per 

kalenderår.. 

9 § 27.50-4  25 

 

B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av 

1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.. 

16 

KAP 

      

METALL- OCH PLASTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 

1 § 28-10-i 
28.10-i1 

2,6 70 

 

 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter 

- verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

1 § 28.10-i2  55 

 

B - verksamheten ger upphov till mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

1 § 28.10-i3  40 

 

B - verksamheten ger upphov till mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

1 § 28.10-i4  35 

 

B 

- verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

1 § 28.10-i5  32 B 
- verksamheten inte ger upphov till avloppsvatten. 
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2 § 28.20 
 
28.20-1 
 
28.20-2 
 
28.20-3 
 
28.20-4 

  

 

60 

 

40 

 

25 

 

25 

 

B 
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter men högst 30 

kubikmeter, och 

- verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.  

- verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

3 § 28.25 
 
 
 
28.25-1 
28.25-2 

  

 

 

 

8 

4 

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 avloppsvatten per kalenderår. 

4 § 28.40  12 

 

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. 

 28.4001  6 

 

U Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 

om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 

eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till 

högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

 28.7001  2 

 

U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 

beskrivningarna i 39.10-39.50, 

2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per 

kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram 

per kalenderår. 

7 § 28.71  10 

 

C 

Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Gäller ej om anläggningen är anmälningspliktig enligt 10 § 

 28.7101  6 

 

U 

Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

10 § 28.95  8 C Anläggning för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 

eller 6 §, 

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

avloppsvatten, 

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

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

kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 

kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår. 

 

18 

KAP 

     

METALLBEARBETNING M.M. 

     
Motorer, turbiner och reaktorer 

1 § 34.10  25 

 

C 

Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår. 

 34.1001  8 

 

U 

Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår. 

2 § 34.20  20 

 

C 

Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
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Motorfordon 

3 § 34.30-1  210 

 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än  

200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

3§ 34.30-2  170 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än  

100 000 men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 

ton. 

3 § 34.30-3  150 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än  

50 000 men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 

ton. 

3 § 34.30-4  70 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än  

25 000 men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

3 § 34.30-5  150 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än  

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

3 § 34.30-6  90 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 5 000 men högst 20 

000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

3 § 34.30-7  60 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 1 000 men högst 5 

000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

     
Maskinell bearbetning 

6 § 34.60  135 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive 

yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter. 

 34.6001  100 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive 

yta för endast montering) mer än 20 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter 

 34.6002  75 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive 

yta för endast montering) mer eller lika med 5000 men mindre än eller lika med 20 000 

kvadratmeter 

7 § 34.70   B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i 

lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 

behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

 34.70-1  16 B - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 75 kubikmeter. 

 

 34.70-2  14 B - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

8 § 34.80-1  18 

(40) 

 

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 

kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 

8 § 34.80-2  12 

(18) 

 

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 

kubikmeter men högst 10 kubikmeter 

8 § 34.80-3  8 

(12) 

 

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

 34.8001  4 

 

U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 50 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 metallbearbetningsmaskin. 

 34.8002  T U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna mindre än 50. 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. 

 34.8003  4 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive 

yta för endast montering) mer än 1000 kvadratmeter men högst 5000 kvadratmeter 

 34.8004  2 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive 

yta för endast montering) mer än 500 kvadratmeter men högst 1000 kvadratmeter 

     
Skeppsvarv 

10 § 35.20  12 

 

C 

Skeppsvarv. 
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 35.2001  3 U 
Övriga varv 

19 

KAP 

     

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

1 §     Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i 

tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av 

lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.15-1 
 
39.15-2 
 
 
39.15-3 
 
39.15-4 
 
39.15-5 
 
 
39.15-6 
 
 
39.15-7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

85 
 
 

75 
 

100 
 

85 
 
 

100 
 
 

85 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 

3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 

4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 

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. 

 

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel, 

 

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

- 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 tillverkning av farmaceutiska produkter 

 

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 

produkter 
 

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 

 

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 

lim eller andra beläggningspreparat. 

4 § 39.30  10 

 

C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 

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

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga 

genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 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, eller 

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

5 § 39.35  6 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. 

6 § 39.50   C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 

eller 4 §. 

6 § 39.50-1  30 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

6 § 39.50-2  30 

 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men högst 25 ton organiska 

lösningsmedel.  

6 § 39.50-3  18 

 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst 10 ton organiska 

lösningsmedel.  
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 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 men högst 5 ton organiska 

lösningsmedel.  

 39.5003  6 

 

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 ton organiska 

lösningsmedel.  

 39.5004  T 

 

U 

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

20 

KAP 

     

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.60-1 
 
 
 
 
 
 
39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
39.60-3 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

35 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 

2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett 

och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 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 200 000 

ton vid ett och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 

per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 

hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 

av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid 

ett och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 

av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 

och samma tillfälle. 

2 § 39.70  18 

 

C Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 

brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vi 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 
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samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 

klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 

faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 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. 

 39.7001  6 

 

U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för 

energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och 

samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 

klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 

faroklasserna ”akut toxicitet kategori 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 högst 50 000 

ton vid ett och samma tillfälle. 

 39.90  8 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 

kalenderår. 

21 

KAP 

     

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

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

avfallsförordningen (2011:927). 

     
Anaerob biologisk behandling 

2 § 40.01  40 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat 

biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.  

Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är 

stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

3 § 40.02  15 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat 

biologiskt material producerar biogas. 

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är 

stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 

      
Förbränning 

8 § 40.40-i 1,1 150 A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

 

9 § 40.50-i1  100 

 

B 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 och högst 300 

megawatt. 

9 § 40.50-i2  60 B 
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 och högst 100 
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megawatt. 

10 § 40.51  40 

 

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

mindre än 50 megawatt. 

11 § 40.60-1  15 

 

C Anläggning för förbränning med en 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. 

11 § 40.60-2  15 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 2,5 MW men högst 

5 MW, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller bränslegas. 

 

11 § 40.60-3  12 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 1000 kW men 

högst 2,5 MW, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 

bränslegas. 

11 § 40.60-4  6 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men 

högst 1000 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 

bränslegas. 

 

 

40.6001  3 U 1. Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av högst 500 

kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 

bränslegas. 

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

eller fossil bränslegas. 

11 § 40.60-6  15 

 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 

20 MW, om inget annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas. 

     
Värme- och kylanläggningar 

16 § 40.110  25 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. 

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. 

17 § 40.120  10 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 

energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

 40.12001  6 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 

energimängd av högst 3 000 megawattimmar. 

      
VATTENFÖRSÖRJNING 

 41.9001  18 

 

U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 

personer 

 41.9002  12 

 

U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer 

 41.9003  6 U 
Vattenverk för högst 5000 personer. 

23 

KAP 

     

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

1 § 50.10-1  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. 

 50.1001  5 

 

U Anläggning för tvättning av 

1. mellan 2000 och 5000 personbilar per kalenderår, 

2. högst 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. högst 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4.    mellan 400 och 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 50.1002  2 U Anläggning för tvättning av 

1. högst2000 personbilar per kalenderår, 

2. högst 400 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 50.1003  T U 
Däckverkstad med tvätt av däck 

 50.1004  2 U 
Båtbottentvätt 

2 § 50.20-1 
 

 9 

 

C 

Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

2 § 50.20-2 
 

 5 

 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 

2 § 50.20-4  4 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 

motorbränsle. 
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 50.2001  3 U 
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

 50.2002  2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 

motorbränsle.  

 50.2003  20 U 
Fordonsverkstad med mer än 1500 kvadratmeter verkstadsyta. 

 50.2004  4 U 
Fordonsverkstad med mellan 501 och 1500 kvadratmeter verkstadsyta. 

 50.2005  3 U 
Fordonsverkstad med högst 500 kvadratmeter verkstadsyta  

 50.2006  2 U 
Parkeringsgarage med oljeavskiljare > 400 platser för motorfordon 

24 

KAP 

     

INFRASTRUKTUR 

     
Hamnar 

1 § 63.10-1  200 

 

B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med mer än 

5 000 anlöp per kalenderår 

1 § 63.10-2  100 

 

B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 2 000 - 

5 000 anlöp per kalenderår 

1 § 63.10-3  65 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 300 - 2 

000 anlöp per kalenderår 

1 § 63.10-4  50 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 50 - 300 

anlöp per kalenderår 

1 § 63.10-5 
 

 30 

 

B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 10 - 50 

anlöp per kalenderår 

1 § 63.10-6 
 

 20 

 

B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med högst 

10 anlöp kalenderår 

2 § 63.20  15 C 
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

 63.2001  8 U 
Fritidsbåtshamn/båtklubb, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2002  6 U 
Fritidsbåtshamn/båtklubb, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2003  4 U 
Fritidsbåtshamn/båtklubb, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2004  2 U 
Fritidsbåtshamn/båtklubb för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2005  T U 
Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 

     
Trafikinfrastruktur 

 63.10001  180 

 

U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 

000 000 fordonskilometer per kalenderår  

 63.10002  115 

 

U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med minst 100 000 

000 fordonskilometer men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår 

 63.10101  115 U 
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer 

 63.10102  60 

 

U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med 

en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer 

 63.10103  30 U 
Övriga spåranläggningar 

 63.10104  T U 
Trafikverkets nybyggnad av väg- eller spåranläggningar 

 63.10105  50 U 
Sjöfartsverkets ombyggnad av farled och sluss 

25 

KAP 

     

LABORATORIER 

1 § 73.10  25 C 
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 m

2
.  

 73.1001  12 U 
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 20 m

2
 men högst 5 

000 m
2
. 

 73.1002  25 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 

m
2
 

 73.1003  4 U 
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 20 m

2
. 

26 

KAP 

    

TANKRENGÖRING 

1 § 74.10-1  40 

 

 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna 

används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 



Södertälje kommun, /Taxa 2018 inom miljöbalkens område, bil 2 

 18 

 

 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna 

för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 

huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 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”. 

 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för 

förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 

 

1 § 74.10-2  20 

 

B Anläggning för rengöring av cisterner enligt 74.10-1, med tankar eller fat som i annan 

verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per 

kalenderår av kemiska produkter.  

2 § 74.20  8 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för 

transport av kemiska produkter. 

 

27 

KAP 

     

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

1 § 85.10  35 C 
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

 85.1001  15 U 
Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

2 § 85.20  15 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som 

steriliseringsmedel. 

 85.2001-1  4 U 
Tandvårdsverksamhet fler än 10 behandlingsstolar 

 85.2001-2  3 U 
Tandvårdsverksamhet 5-9 behandlingsstolar 

 85.2001-3  2 U 
Tandvårdsverksamhet 1-4 behandlingsstolar 

 85.3001  T U 
Djursjukhus och liknande 

28 

KAP  

     

RENING AV AVLOPPSVATTEN 

1 § 90.10-3  60 

 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 

som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter 

eller mer men högst 20 000 personekvivalenter. 

 

2 § 90.11-3  60 

 

B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

 

3 § 90.15i  60 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar 

som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 

 

4 § 90.16-1  20 

 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 500 men mindre än 2 000 personekvivalenter. 

4 § 90.16-2  10 

 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men högst 500 personekvivalenter 

 90.2001  8 

 

U Avloppsreningsanläggning som är belastad med avloppsvatten från mer än 20 hushåll men högst 

40 hushåll. 

 90.2002-1  4 U 
Avloppsreningsanläggning som är belastad med avloppsvatten från 10 men högst 20 hushåll. 

 90.2002-2  2 U Avloppsreningsanläggning som är belastad med avloppsvatten från mer än 5 men högst 9 

hushåll 

 90.2003  1 U Avloppsreningsanläggning med kemfällning eller motsvarande, t ex minireningsverk som är 

belastad med avloppsvatten från max 5 hushåll. 

 90.2004  10 U 
Avloppsledningsnät med tillhörande pumpstationer. 
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 90.2005  12 U 
Dagvattennät inkl tillhörande dagvattenanläggningar. 

29 

KAP 

     

AVFALL 

      
Lagring som en del av att samla in avfall 

47 § 90.29  10 C 
Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning. 

48 § 90.30-1  55 

 

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

tillfälle är 

1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

48 § 90.30-2  40 

 

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

tillfälle är 

1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 50 000 men högst 100 000 ton i andra fall. 

 

48 § 90.30-3  30 B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 men högst 50 000 ton i andra fall. 

 

49 § 90.40  10 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är 

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

anläggningsändamål, eller 

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

 90.4001  4 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är högst 10 ton. 

 90.4002  2 U 
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten 

50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
90.50-1 

  

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

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

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

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

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

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

6. mer än 1 ton i andra fall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton 

 

50 § 90.50-2  40 

 

B Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  

6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 

 

                                                                                                                                                                                        

50 § 90.50-3  30 

 

B  Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  

1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 

6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 

                                                                                                                                                                                      

50 § 90.50-4  25 

 

B                                                                           
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 

1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 

6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 

 

                                                                                                          

50 § 90.50-5  15 B - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 

1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  

2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  

4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller  

6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

 

51 § 90.60  8 

 

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

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

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

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

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

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 
 90.6001  T U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 

2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 

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

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 

5. högst 200 kilogram i andra fall. 

     
Elavfall 

44 § 90.90  10 

 

C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska 

eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling. 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller 

isolerolja. 

     
Mekanisk bearbetning och sortering 

40 § 90.100-1  120 

 

B Återvinning av mer än 50 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

40 § 90.100-2  50 B Återvinning av mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom 

mekanisk bearbetning. 

41 § 90.110-1  20 

 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

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

byggnads- eller anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 

41 § 90.110-2  15 

 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

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

byggnads- eller anläggningsändamål. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår. 

41 § 90.110-3  T C 
Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål 

42 § 90.70-1  55 

 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 75 000 ton per kalenderår. 

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

- Den hanterade avfallsmängden är mer än  

10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

42 § 90.70-2  40 

 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 

per kalenderår. 

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

43§ 90.80  12 

 

C Sortering av 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. 

 90.8001  4 

 

U 

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

     
Uttjänta fordon 

45 § 90.119-1  60 

 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna 

fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

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

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

45 § 90.119-2  30 

 

B  Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna 

fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

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

Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 

46 § 90.120-1  16 

 

C  Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna fler än 5000 fordon per år, 

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. 

46 § 90.120-2  8 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna högst 5000 fordon per år, 

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 

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

     
Förberedelse för återanvändning 

47 § 90.29  T C 
Förbereda avfall för återanvändning 

     
Återvinning för anläggningsändamål 

34 § 90.131-1  35 B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats. 

34 § 90.131-2  30 B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 

sammanhängande plats. 

34 § 90.131-3  25 B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma 

sammanhängande plats. 

34 § 90.131-4  20 B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande 

plats. 

34 § 90.131-5  15 B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 

Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats. 

35 § 90.141  T C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

      
Biologisk behandling 

30 § 90.161  20 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och 

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

2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 

avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 

1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 

2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

31 § 90.171-1  15 

 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

31 § 90.171-2  12 

 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 

ton men högst 100 ton per kalenderår. 

31 § 90.171-3  6 

 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om den tillförda mängden park- 

och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

 90.17001  2 

 

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

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

kalenderår, eller 

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

      
Förbränning 

5 § 90.180-i1 5.2b 300 

 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall 

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

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

5 § 90.180i2 5.2b 210 

 

A  Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall 

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

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per 

kalenderår. 

5 § 90.180-i3 5.2b 120 

 

A  Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall 

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

-       Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

6 § 90.181-i1 5.2b 300 A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt 

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

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

6 § 90.181-i2 5.2b 210 A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt 

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

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
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6 § 90.181-i3 5.2b 120 A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt 

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

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

7 § 90.190  60 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 

högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår. 

8 § 90.191  60 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 

högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

9 § 90.200-i 5.2a 180 

 

A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 

mer än 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

10 § 90.201-i 5.2a 180 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

11 § 90.210-i 5.2a 120 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

1. mer än 3 ton per timme, eller 

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

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

12 § 90.211-i 5.2a 120 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. mer än 3 ton per timme, eller 

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

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

13 § 90.212-i  60 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är  

1. mer än 10 ton per dygn, eller 

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

14 § 90.213-i  60 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall 

är  

1. mer än 10 ton per dygn, eller 

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

15 § 90.220-1  40 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

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

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

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

15 § 90.220-2  30 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

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

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

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

15 § 90.220-3  20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

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

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

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

16 § 90.221-1  40 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

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

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

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

16 § 90.221-2  30 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

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

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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16 § 90.221-3  20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

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

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

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

17 § 90.230  8 

 

C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns 

yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som 

anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

     
Animaliskt avfall 

33 § 90.251  24 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller 

förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

      
Deponering 

18 § 90.271-1   

 

 

45 

 

B Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som 

massorna har muddrats från, om 

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

2. föroreningsrisken inte endast är ringa. 

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

18 § 90.271-2   

 

 

 

25 

 

B Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som 

massorna har muddrats från, om 

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

2. föroreningsrisken inte endast är ringa. 

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

ton. 

19 § 90.281  10 

 

C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som 

massorna har muddrats från, om 

1. mängden massor är högst 1 000 ton, och 

2. föroreningsrisken endast är ringa. 

 90.28001  T U 
Uppläggning av snö från gaturenhållning 

20 § 90.290-i 5.4 180 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 

100 000 ton per kalenderår. 
21 § 90.300-i1 5.4 90 B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  

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

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

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. 

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

21 § 90.300-i2 5.4 50 B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  

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

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

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. 

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

21 § 90.300-i3 5.4 40 B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  

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

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

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. 

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

22 § 90.310-1  60 B Deponering av icke-farligt avfall. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 

20 eller 21 §. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 

22 § 90.310-2  45 B Deponering av icke-farligt avfall. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 

20 eller 21 §. 

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

22 § 90.310-3  30 B Deponering av icke-farligt avfall. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 

20 eller 21 §. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

23 § 90.320-i1 5.4 220 A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
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23 § 90.320-i2 5.4 180 A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

23 § 90.320-i3 5.4 150 A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

24 § 90.330-i 5.4 100 B Deponering av farligt avfall, om 

1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, 

eller 

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

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §. 

25 § 90.340-1  75 B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

25 § 90.340-2  50 B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

26 § 90.341  8 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

 90.34101  T U 
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §. 

      
Uppgrävda massor 

36 § 90.361  20 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 

ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 

37 §. 

37 § 90.370  T C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där 

behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är 

tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

     
Avvattning 

39 § 90.375  T C Avvattning av icke-farligt avfall eller farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 

2 000 ton per kalenderår. 

     
Konvertering av smittförande avfall 

38 § 90.382  T C 
Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

     
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet 

27 § 90.381  30 

 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är 

mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller 

2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är 

högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §. 

28 § 90.383  30 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer 

än 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 § 90.391  15 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 

1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 

2. behandlingen leder till materialåtervinning 

     
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 

66 § 90.405i 5ai-iv 75 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 

mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. behandling innan förbränning eller samförbränning 

4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 

5. behandling av slagg eller aska. 

65 § 90.406i 5.3av 
5.3bi-

iv 

85 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 

är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. behandling innan förbränning eller samförbränning 

3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 

4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 

den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

68 § 90.410  150 

 

A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

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

69 § 90.420-1  120 

 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

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

69 § 90.420-2  75 

 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

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

69 § 90.420-3  45 

 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

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

69 § 90.420-4  30 

 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

69 § 90.420-5  25 

 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

70 § 90.430  10 

 

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

per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

67 § 90.435i 5.1a-k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 

210 

65 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 

dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. materialåtervinning av lösningsmedel 

4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och metallföreningar, 

5. regenerering av syror eller baser, 

6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 

7. återvinning av katalysatorer 

8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja, 

9. invallning, 

10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna 

i denna paragraf, eller 

11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning 

eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

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

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

71 § 90.440-1  340 

 

 

 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår  

71 § 90.440-2  210 

 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

71 § 90.440-3  65 

 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

72 § 90.450 
 

  

 

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

kalenderår. 
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90.450-1 
90.450-2 
90.450-3 

 

 

 
85 
75 
50 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår 

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår 

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår 

     
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

56 § 90.408i  75 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 

eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

30 

KAP 

     

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 

2 § 92.20-1  12 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår. 

2 § 92.20-2  8 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 20 000 skott men högst 100 000 

skott per kalenderår. 

2 § 92.20-3  4 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 

skott per kalenderår. 

 92.2001  2 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. 

3 § 92.30  4 C 
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

 92.3001  4 U 
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 

 92.3002  3 U 
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål 

 92.3003  2 U 
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 

31 

KAP 

     

TEXTILTVÄTTERIER 

 93.10-1  6 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 

1. verksamheten är anmälningspliktig, eller 

2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är 

tillståndspliktigt. 

 93.1001  6 

 

U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 

avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt. 

 93.1002  2 

 

U 

 Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn 

      
ÖVRIGA VERKSAMHETER 

      
Lackering m.m. 

 100.1001  4(18) U 
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår 

 100.1002  T(10) U 
Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 10 ton pulver per kalenderår 
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