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Administration, arbete och näringsliv

Avgifter för kopiering, elektroniska uttag och eftersökning i arkiv
från och med 2020-01-01
Regler
Med kopiering avses kopiering på kopiatorer eller utskrift från dator på skrivare. På
kommunens datorer får inte privata eller utomståendes disketter, CD-DVD-skivor eller
USB-minnen behandlas varför kopiering endast kan ske från e-postfiler, Internet eller
kommunens egna material. Elektroniska uttag kan endast överlämnas via e-post.
Avgifterna nedan indelas enligt följande:
A = Utlämnande av allmänna handlingar
B = Eftersökning i arkiv samt utdrag ur betygskatalog
C = Försäljningsverksamhet till allmänheten
D = Försäljningsverksamhet till föreningar, politiska partier och kommunens personal
A. Taxa för kopior och allmänna handlingar
När allmänna handlingar begärs utlämnade (kopierade på papper eller översända i elektronisk
form) med stöd av offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen eller
personuppgiftslagen ska avgift tas ut enligt följande:
1-9 sidor A4 svartvitt
10 sidor
För varje sida efter 10

Ingen avgift
50 kronor (53 kr inklusive moms)
2 kronor (2:12 kr inklusive moms)

För alla andra kopieringar eller överlämnande i elektronisk form än de ovan nämnda gäller den
taxa som anges under C.
Momsen på kopiering är 6 %.
Regeln om 9 avgiftsfria kopior kan frångås om beställningar uppenbarligen görs för att
systematiskt undgå avgiften.
B. Avgifter för omfattande eftersökning i arkiv samt utdrag ur betygskatalog
1. Arkivmyndigheten tar ut en extern avgift på 125 kronor per påbörjad kvarts timma vid
utlämnande av allmän handling som kräver omfattande eftersökning, det vill säga
efterforskning som överskrider en timma.
2. Arkivmyndigheten får efter överenskommelse i varje enskilt fall ta ut ersättning för uppdrag
som inte är av obetydlig omfattning på 500 kronor per påbörjad timma.
3. Skolorna och arkivmyndigheten tar ut en extern avgift på 150 kronor per upprättat utdrag ur
betygskatalog.
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C. Taxa för kopiering till allmänheten
Allmänheten kan endast erhålla kopior på kommunkontoret. Kopiering görs av kontorets
personal. För skanning av material som sedan överlämnas (sänds) i elektronisk form uttages
avgift enligt vad som nedan anges för Svart/vit A4-format.
Personalen avgör när arbetet medger att kopiering eller skanning kan göras.
A4-format
Svart/vit
Färgat papper
Färgutskrift/kopia

2:50 kronor per kopia plus moms (2:65 kronor inkl moms)
3:00 kronor per kopia plus moms (3:18 kronor inkl moms)
8:50 kronor per kopia plus moms (9:00 kronor inkl moms)

Laminat (inplastade kopior)
A4-format, klar
A3-format, klar
A4- format, matt
Format 65x108, klar med hål
A5-format, klar
A4-format, klar självhäftande
A3-format
Svart/vit
Färgutskrift/kopia

8:00 kr per kopia exkl moms (8:64 kr inkl moms)
15:00 kr per kopia exkl moms (15:90 kr inkl moms)
10 00 kr per kopia exkl moms (10:60 kr inkl moms)
3:50 kr per kopia exkl moms (3:71 kr inkl moms)
5:50 kr per kopia exkl moms (5:83 kr inkl moms)
12:00 kr per kopia exkl moms (12:72 kr inkl moms)

4:80 kronor per kopia plus moms (5:09 kronor inkl moms)
16:00 kronor per kopia plus moms (16:96 kronor inkl moms)

Större format /i den mån detta är möjligt/
Papperskopia som utskrift från plotter 50 kr i grundavgift, plus 2 kr/dm per kopia exkl moms
D. Taxa för kopiering till föreningar, politiska partier och kommunens personal
Föreningar kan endast erhålla kopior på kommunkontoret. Kopiering görs av kontorets
personal. För skanning av material som sedan överlämnas (sänds) i elektronisk form uttages
avgift enligt vad som nedan anges för Svart/vit A4-format.
Personalen avgör när arbetet medger att kopiering eller skanning kan göras.
För kommunens personal gäller att kopiering för eget bruk ska ske på icke arbetstid.
A4-format
Svart/vit
Färgat papper
Färgutskrift/kopia

0,50 kronor per kopia plus moms (0,53 kronor inkl moms)
0,75 kronor per kopia plus moms (0,80 kronor inkl moms)
3:00 kronor per kopia plus moms (3:18 kronor inkl moms)

E. Avgift för elektroniska uttag
1-9 sidor
Ingen avgift
10 sidor
50 kronor (53 kr inklusive moms)
För varje sida efter 10
2 kronor (2,12 kr inklusive moms)
A3-format
Svart/vit
Färgutskrift/kopia

1:00 kronor per kopia plus moms (1:06 kronor inkl moms)
6:00 kronor per kopia plus moms (6:36 kronor inkl moms)

Större format /i den mån detta är möjligt/
Papperskopia som utskrift från plotter 50 kr i grundavgift, plus 2 kr/dm per kopia exkl moms
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Teknisk verksamhet, mark, bostäder och fastigheter

Fjärrvärmetaxa
2020-01-01
- fjärrvärmetaxa 87 öre per Kwh (76 öre per Kwh) exkl. moms
- anslutningsavgift till fjärrvärmenätet för privata fastighetsägare av
småhus/villor 17 250 kr (15 000 kr) exkl. moms.

Taxa för uthyrning av lokaler
från och med 2020-01-01 (oförändrad jämfört med 2019)
Lokal

Plats

ÖSTERBYMO
Samlingslokal exkl kök
Räddningstjänsten
Samlingslokal inkl kök
Räddningstjänsten
Nya sammanträdesrummet Kommunkontoret
Gymnastiksal
Ydreskolan
Aula exkl kök
Ydreskolan

Hyra

Cafeteria exkl. kök

Ydreskolan

Sockenbiblioteksrum
Träffpunkten

Biblioteket Österbymo
Biblioteket Österbymo

200 kr/tillfälle + 25 kr/tim
250 kr/tillfälle + 25 kr/tim
250 kr/tillfälle + 25 kr/tim
100 kr / 45 min
400 kr/dygn + 50 kr/tim dock
max timtillägg 600 kr/dygn
200 kr/dygn + 25 kr/tim dock
max timtillägg 300 kr/dygn
60 kr/tillfälle
60 kr/tillfälle

HESTRA
Gymnastiksal
Matsal exkl. kök*1

Hestraskolan
Hestraskolan

75 kr / tim
150 kr/tillfälle + 25 kr/tim

Klassrum
Specialklassrum (Slöjd, hemkunskap m.fl.)
Obs. Kemisalar och fysiksalar hyrs ej ut!

60 kr/dygn + 15 kr/tim dock
max timtillägg 180 kr/dygn
75 kr/tillfälle + 20 kr/tim

Förklaringar
Tillfälle
dag och kvällstid, ej natt
Dygn
gäller ej övernattning. Övernattning får endast ske i mindre grupp efter särskild
överenskommelse och i utrymme där automatiskt brandlarm är installerat.
*1 Där kök inte är avskiljbart mot matsalen kan det bli problem att hyra ut matsalen över huvud taget på grund av
livsmedelslagstiftningen
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Taxa för bastubad
2020-01-01 (inom parentes 2019 års avgifter) (oförändrad jämfört med 2019)
Årsabonnemang
Per gång

500 kr/år (500 kr/år)
30 kr (30 kr)

Taxa för hyra av bilplats med motorvärmare (oförändrad jämfört med 2019)
2020-01-01
Bil plats med motorvärmare

1 500 kr/år

(1 500 kr/år)
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Avgifter för vatten och avloppsanläggningar
från och med 2020-01-01 (inom parentes 2019 års avgifter)
(Mervärdesskatt tillkommer)
Vatten och avloppsanläggningar
Den fasta avgiften för vatten och avlopp är 4 662 kr (4 440 kr)
per mätarsats och år/12-månadersperiod
Brukningsavgiften för vatten och avlopp är 32,00 kr (30,00 kr)
per kubikmeter fördelat på 13,00 kr (12,00 kr) för vatten och
19,00 kr (18,00kr) för avlopp
Den fasta avgiften för fastigheter som endast är anslutna till
avloppsnätet är 5 597 kr (5 330 kr)
Avgifter för fastigheter som endast är anslutna till vattennätet
är 2 573 kr (2 450 kr)
Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp är 78 750 kr per
servisavsättning (75 000 kr/servisavsättning)
Övriga tjänster
Provning av vattenmätare som visar sig vara felfri skall
debiteras med 893 kr (850 kr)
Återinkoppling efter avstängning 893 kr (850 kr)
Tillägg 893 kr (850 kr) per tillfälle när abonnent försvårar
tillträde
Avstängning respektive öppning på servisventil på
ordinarie arbetstid 893 kr (850 kr)
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Renhållningstaxa 2020-01-01
för Ydre kommun
Gäller för åretruntbostäder och fritidsbostäder från 2020-01-01

Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. § 4-6 Miljöbalken får uttagas av kommunen
för täckande av sina kostnader. Mervärdeskatt tillkommer på alla taxans avgifter (inom parentes
anges 2019 års avgifter)

Hushållsavfall
1 Grundavgifter
Fasta avgifter
Årskostnad
exkl. moms
1

Permanentbostäder

1 815,00 kr

(1 650,00kr)

2

Fritidsbostäder

1 210,00 kr

(1 100,00kr)

3

Dispenser för öar

605,00 kr

(550,00kr)
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2. Hämtningsavgifter
Rörliga avgifter

Hämtning av hushållsavfall i kärl
Pos.

HP

1

a HP080
b HP140
c HP190
d HP380

e. HP 660

Pos.
HF
2 a HF080
b HF140
c HF190
d. HF380
e. HF660

Årskostnad exkl.
moms
Året runt hämtning var 14:e dag,
80 liters kärl
Året runt hämtning var 14:e dag,
140 liters kärl
Året runt hämtning var 14:e dag,
190 liters kärl
Året runt hämtning var 14:e dag,
2x190 liters kärl
Året runt hämtning var 14:e dag
660liters kärl

363,00 kr

(330,00kr)

605,00 kr

(550,00kr)

825,00 kr

(750,00kr)

1 210,00 kr

(1 100,00kr)

3 630,00 kr

(3 300,00kr)

Årskostnad exkl.
moms
Sommarhämtning fritidsbostäder var 14:e dag,
80 liters kärl
Sommarhämtning fritidsbostäder var 14:e dag,
140 liters kärl
Sommarhämtning fritidsbostäder var 14:e dag
190 liters kärl
Sommarhämtning fritidsbostäder var 14:e dag
2*190 liters kärl
Sommarhämtning fritidsbostäder var 14:e dag
660 liters kärl

242,00 kr

(220,00kr)

363,00 kr

(330,00kr)

605,00 kr

(550,00kr)

968,00 kr

(880,00kr)

3 036,00 kr

(2 760,00kr)
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3

HPEX

Extratömning av kärl och ev. medskickad
extra säck oavsett storlek under ordinarie körning

73,00 kr per kärl och (66,00 kr)
gång

4

LATRIN

Latrintömning per kärl i samband med
hämtning av hushållsavfall

286,00 kr per kärl (260,00 kr)
och gång
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EXTRA

För hämtning hushållsavfall under icke
ordinarie körning gäller följande:
Extratömning debiteras kund enl. pos. 2
eller 4. Därutöver tillkommer timkostnad
för extra hämtning. Sådan extrahämtning
beställes hos entreprenören. Timkostnaden för hämtning debiteras kund direkt
av renhållningsentreprenören
.
Transportavgift område B och C
Önskar kund att renhållningsentreprenören skall
hämta vid bostad och inte vid anvisad plats utmed
rutt tillkommer timkostnad
Sådan tjänst beställes hos entreprenören.
Timkostnaden
debiteras
kund
direkt
av
renhållningsentreprenören

Enligt position 3 +
renhållningsentrepr
enörens timtaxa
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EXTRA

Enligt position 3 +
renhållningsentrepr
enörens timtaxa

Hämtning av hushållsavfall i säck
Endast flerbostadshus, institutioner och liknande
8

HPEX

Övriga
exkl moms

tillägg

Året runt hämtning var 14:e dag,
73,00 kr per (66,00
kr) säck och gång
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4. Grovavfall vid sorteringsstationen i Österbymo (oförändrad jämfört med 2019)

Rörlig avgift
Grovavfall lämnas upp till 2 m3 utan avgift på
Sorteringsstationen (2018 2 m3 )

Avgift exkl
moms
utan avgift

Avfallstaxa utöver 2 m3 för privatpersoner eller företagsavfall
Osorterat avfall
240 kr/m3
Deponirest
200 kr/m3
Skrot
50 kr/m3
Träbränsle
85 kr/ m3
Tryckimpregnerat virke
200 kr/m3
Brännbart avfall
150 kr/m3
Kyl-och frysskåp/box från näringsidkare
250 kr/st
Lysrör (hushåll fem styck utan avgift)
7 kr/st
Elektronikskrot (avgiftsfritt från hushåll)
10 kr/kg
Lätt oljeskadad jord
400 kr/m3
Asbestavfall
400 kr/m3
Asfaltsmassor
420 kr/m3
Användbara jordmassor
utan avgift

5. Slamtömning 2020-01-01(Inom parentes 2019 års avgifter)
Rörlig avgift
Slamavskiljare som uppfyller kraven på avskiljningsgrad och våtvolym
enligt svensk standard för den verkliga belastningen skall tömmas en
gång per år.
Slamavskiljare som inte uppfyller kraven enligt ovan skall tömmas
minst två gånger per år.
För fastigheter med särskilt små slamavskiljare kan Miljö- och Hälsoskyddskontoret föreskriva det större antal hämtningar som erfordras.
Vid behov av tätare tömning sker detta genom budning till självkostnadspris.
Hämtning sker genom av kommunen utsedd entreprenör.
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Avgift exkl
moms

Avgift för tömning av slambrunnar upp till 3 m3 för samtliga nyttjare
vid ordinarie tömning med max 30 meter slang

794 kr/gång
(782 kr)

Avgift för tömning av slambrunnar 3,1 till 6 m3 för samtliga nyttjare
vid ordinarie tömning med max 30 meter slang

1 037 kr/gång
(1 021 kr)

Avgift för tömning av slutna tankar upp till 3 m3 för samtliga nyttjare
vid ordinarie tömning med max 30 meter slang

794 kr/gång
(782 kr)

Avgift för tömning av slutna tankar 3,1 till 6 m3 för samtliga nyttjare
vid ordinarie tömning med max 30 meter slang

1 037 kr/gång
(1 021 kr)
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Tömning av fettavskiljare samt extratömningar och akututryckningar utanför
ordinarie tömningar debiteras av entreprenörens utifrån entreprenörens egen
taxa.

6. Bestämmelser
Föreskrifter för avfallshantering.
Se kommunens renhållningsordning.

Säckar och kärl som ingår i abonnemang
I ovan angivna avgifter ingår genom renhållningsentreprenörens
försorg tillhandahållande av kärl samt i förekommande fall
säckar och latrinkartonger.

Emballering av hushållsavfall
Hushållsavfall skall vara väl förpackat i papperspåse eller plastemballage/plastpåse.

Hämtningsintervall
Hämtningsintervall regleras av kommunfullmäktige antagen renhållningsordning

Förlängt hämtningsintervall
Förlängt hämtningsintervall eller mindre kärl för brännbar fraktion kan medges av Miljö- och
Hälsoskyddskontoret för fastigheter med liten avfallsmängd. Se kommunens ”Föreskrifter för avfallshantering”.

Gemensam avfallsbehållare
Efter anmälan till kommunen kan i vissa fall två till tre närbelägna fastigheter utnyttja gemensam avfallsbehållare. Se kommunens ”Föreskrifter för avfallshantering”.

Avgifter
Fastighetsägare skall erlägga angivna avgifter. Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller
den som enligt 1 kap. 5§ fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare. Skyldighet att erlägga
avgift för bebyggd fastighet eller där hus är under uppförande föreligger oberoende av i vilken utsträckning
huset utnyttjas. Vid avgiftens debitering tillämpas kronutjämning. Vid utebliven likvid inom föreskriven tid,
uttas påminnelseavgift samt beräknas dröjsmålsränta enligt räntelagen. (Beslutet har
behandlas separat tidigare gräns taxeringsvärde under 50 000 kr)

Betalningsperiod
Avgift för betalningsperiod erläggs vid kvartalsfakturering i slutet av betalningsperioden.

Abonnemangsstorlek
Abonnent skall beställa behållare till det antal och med den volym som erfordras för ett rationellt hämtningsförfarande. Sker ej detta kan miljö- och hälsoskyddskontoret komma att ålägga abonnenten utökning av
behållarvolymen.

Fyllnad av avfallsbehållare
Avfallsbehållare får ej fyllas mer än de kan tillslutas före borttransport. I behållaren får ej nedläggas föremål
av sådan tyngd, volym eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå vid hämtning.
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Skötsel av väg
Det åligger abonnenten att hålla framkomlig väg till behållarens uppställningsplats. Vintertid skall vägen
vara skottad och vid behov sandad.

Placering av behållare
Placering av behållare skall ske i samråd med renhållningsentreprenören utmed ordinarie turvägar samt
enligt Arbetsmiljölagens råd och regler. I de fall fastighetsägare önskar hämtning vid annan placering av
avfallsbehållare än vad som anvisats eller överenskommits tillkommer transportavgift enligt pos. 7 ovan.

Rengöring av kärl
Det åligger fastighetsägaren att hålla kärlen rena. Om fastighetsägaren ej lever upp till skyldigheten att hålla kärlen rena äger Ydre kommun rätt att uppdra till renhållningsentreprenören att tvätta kärlen på fastig
hetsägarens bekostnad. Rengöring av soprum ingår ej i renhållningsentreprenörens åliggande.

Ändrade hämtningsförhållande
Av abonnent ändrat hämtningsförhållande, som placering av avfallsbehållare mm. skall anmälas till kommunen och kan medföra avgiftsändring. Vid byte av kärlstorlek på abonnentens begäran debiteras kostnad för transport och tvätt av kärl.

Särskilda bestämmelser
Det ankommer på tekniska kontoret att med beaktande av de grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken
besluta om avgifter i enstaka fall som inte regleras i taxan.
Tekniska kontoret äger rätt att löpande justera taxenivån efter förändringar av prisnivån i entreprenörsavtalet för verksamheten. Sådan justering föranleds och styrs via förändring av indextal, enligt överenskommelse i ovan nämnda fall.
I de fall container används för insamling av hushållsavfall är taxan för detta lika med kommunens självkostnad. Kommunens renhållningsentreprenör debiterar kunden avgiften. Hämtning av container skall ske
enligt intervall så att inte olägenhet uppstår.
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Bygglov och energirådgivning
Plan- och bygglovtaxa
från och med 2020-01-01 (oförändrad jämfört med 2019)
Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa
Denna taxa gäller för Myndighetsnämnden bygg och miljös verksamhet inom plan- och
byggområdet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är
inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med
tillhörande tabeller och bilagor.
Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas
till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. SKL har
föreslagit att faktor N ska utgöras av siffran 0,8 för kommuner med färre än 20 000
invånare, 1,2 för kommuner med fler än 50 000 invånare och 1 för kommuner med
invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller
högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges
Kommuner och landstings kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av
självkostnadsprincipen, se ovan.

Ydre kommun har valt att sätta faktor N till 1,0

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
PLF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor
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Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) +
öppenarean (OPA).
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift beräknas efter markarean.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd
byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS
21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet
som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare
m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidersättning
tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också
ersättning för resa utgå om så erfordras.

Exempel på beräkning av avgift (Miniprisbasbelopp, mPBB för 2017 är 44,8 kronor)
Bygglov för enbostadshus 250 m2 inom detaljplan
Åtgärd
Tabell
Formel
Bygglovavgift inkl
startbesked

4+5

mPBB x OF x (HF1 +
HF2) x N

Delvärden

Avgift

44,8x10x(24+28)N
(N=1,0)
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Avräkning
Nämnden ska om sökanden så begär återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder
som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte
fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift
för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska
avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som
återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran
om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.
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Kultur- och fritid

Avgifter inom verksamheterna kultur och fritid
2020-01-01 (oförändrad jämfört med 2019)

Avgifter för simskolan
Grundavgift: 550 kr/elev (550 kr)
Maxbelopp: 1 100 kr (1 100 kr) oavsett antal barn från samma familj.
Under de senaste åren har avgiftsfri sommarsimskola tillämpats då kommunen har fått statliga
bidrag för att täcka kostnaden för simskolan.

Avgifter Ydre kommunbibliotek
Gemensamma avgifter/förseningsavgifter för Götabiblioteken
(tillämpas inte i Ydre, texten markerad med rött tas bort)
Ersättningsavgifter
Bibliotekskort - bibliotekskortet är gratis
Förlorat/förstört bibliotekskort 10 kr/st
Ersättningsavgifter för skadat material och material som inte lämnas
tillbaka Tillämpade schablonpriser:
Vuxenbok 300 kr
Barnbok 100 kr
Pocketbok 100 kr
Ljudbok vuxen 300 kr
Ljudbok barn 100 kr
Musik-cd 150 kr
CD häfte 30 kr
CD omslag 10 kr
Tidskrift per/nr 50 kr
DVD-film 400 kr eller återanskaffningsvärdet
TV- spel 400 kr eller återanskaffningsvärdet
Språkkurs – återanskaffningsvärdet
Dyra och svårersättliga media – återanskaffningsvärdet

Uthyrning av utrustning
Bärbar dator 50 kr/dygn
Datavideoprojektor 50 kr/dygn
Vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr.

Fjärrlån i kopieform
60 kr per styck
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Inträdesavgifter
2020-01-01 (oförändrade jämfört med 2019)
Skolmuseet
Över 18 år - entré 20:-/person.
Under 18 år - fritt inträde.
Bussgrupper – maximalt 500:- eller 10:-/person
Österfors smedja
Frivillig avgift som lämnas i smedjans "fattigbössa".
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Barn- och utbildning

Taxa för barnomsorg från och med 2020-01-01
Grundregel för fastställande av barnomsorgsavgift
För barn placerade i barnomsorgen debiteras en månadsavgift som grundas
på familjens bruttoinkomst per månad.
Avgift erläggs 12 månader om året.
Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet.
Brytdatum för övergång från förskoletaxa till fritidshemstaxa är första augusti det året barnet fyller 6 år.
Förskola/pedagogisk omsorg
Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1 425 kr

Barn 2

2%

950 kr

Barn 3

1%

475 kr

Fritidshem/pedagogisk omsorg
Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

950 kr

Barn 2

1%

475 kr

Barn 3

1%

475 kr

Från och med augusti det år barnet fyller tre år sker
en avgiftsreducering med 3/10 av maxtaxan om omsorgstiden
överstiger 15 timmar per vecka till och med
maj månad det år barnet fyller 6 år.
Avgiftsreducering gäller ej månaderna juni, juli och augusti.
Grundtaxan är fastställd av fullmäktige 2001-12-17.
Maxbeloppet fastställs av riksdagen i särskild förordning. Avgiftsnivåerna för maxtaxan 2020
meddelas från Skolverket i december 2019.
Inkomsttaket är 47 490 kronor per månad 2019.
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Avgifter i Kulturskolan
2020-01-01 (inom parentes anges 2019 års avgifter) (oförändrade jämfört med 2019)
Grundavgift

1 200 kr per termin (1 200 kr)

Syskon eller 2:a-instrument
50% av grundavgiften

600 kr per termin (600 kr)

Bild/form/teater

600 kr per termin (600 kr)

Gymnasieelev 150% av
grundavgiften
Hyra av instrument

1 800 kr per termin (1 800 kr)
300 kr per termin (300 kr)

Tillkommer kostnader för notmaterial.

Avgift för skollunch
2020-01-01 (oförändrad jämfört med 2019)
Avgift för lunch för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Skollunch

700 kronor per termin (700 kr)

19

Avgifter vård och omsorg 2020-02-01
SERVICENIVÅ*
Taxa

A
Max två
tillfällen/månad

B
Max ett
tillfälle/vecka

Särskilt boende

C
Flera
tillfällen/vecka
2125 kr

Hemtjänst

796 kr

1485 kr

2125 kr

Ledsagarservice

510 kr

714 kr

918 kr

Trygghetslarm

310 kr/månad

Hemsjukvård

100 kr/besök (max 400 kr/månad)

Dagverksamhet

51 kr/dag

Korttidsboende

71 kr/dag

I avgiften för trygghetslarm ingår installationskostnad.

Avgift måltider 2020-02-01
Biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)
3 mål/dag, frukost, lunch och kvällsmat
Särskilt boende, Korttidsboende

146 kr

Lunch
Ordinärt boende, Trygghetsboende
Solängen och Industrigatan

80 kr

Kvällsmat
Trygghetsboende Solängen

40 kr

Biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Boende där mat ingår med 3 mål/dag

146 kr

Boende där mat ingår med 1 mål/dag
(lunch)

80 kr

Avdrag per skollunch då den ersätter lunch
som ingår i boendet

80 kr
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Avgifter för hemsjukvård som inte räknas in i maxtaxan
Utprovning/utlämning av hjälpmedel

100 kr/hjälpmedel

Bostadsanpassningsintyg

100 kr/besök

Transportservice/hämtning av hjälpmedel

300 kr/transport

Information om avgifter

Begrepp i avgiftsbeslut
Förbehållsbelopp: Det belopp som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader,
inkl. kostnad för boende
Inkomst: Som inkomst räknas alla former av pensioner, eventuella inkomster av tjänst,
näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital. Även bostadstillägg för pensionärer,
särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd räknas som inkomst.
Summan av inkomster - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymme: Den högsta avgift som den enskilde kan betala för hemtjänst,
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiftsutrymmet är den individuella
betalningsförmågan. Avgiften blir dock aldrig högre än maxtaxan.
Maxtaxa: Ett högkostnadsskydd i form av en lagstadgad högsta avgift för hemtjänst,
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet gäller alla oavsett
inkomst och är i år * kr/mån (beräknas enligt följande: årets prisbasbelopp 47 300 x 53,92%
/ 12 = 2125 kr).
Kostnad för köpt mat inom omsorgen ingår inte i maxtaxan utan betalas alltid oavsett
avgiftsutrymme.
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Taxa för familjerådgivning
2020-01-01 (oförändrad jämfört med 2019)
(inom parentes 2019 års avgifter) inkl. moms
Familjerådgivning

200 kr/besök (200 kr)
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Ansöknings- och tillsynsavgifter i Ydre kommun
2020-01-01
Serveringstillstånd för alkoholservering*
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel
Avgifter för ansökan om serveringstillstånd 2020-01-01 (oförändrade jämfört med 2019)
Typ av serveringstillstånd
Nytt tillstånd
Ny ägare
Utvidgat/ändrat tillstånd gällande serveringslokal,
serveringstider, sortiment
Ändrad driftsform
Cateringstillstånd
Gemensam serveringslokal, stadigvarande
Gemensam serveringslokal, tillfälligt
Provsmakningstillstånd, stadigvarande
Provsmakningstillstånd, tillfälligt
Kunskapsprov
Tillfälligt tillstånd allmänheten, 1:a ansökan under kalenderåret
Tillfälligt tillstånd allmänheten, upprepad ansökan under
innevarande/kalenderår
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, 1:a ansökan under innevarande
kalenderår
kalenderår
Tillfälligt tillstånd
slutet sällskap, upprepad ansökan under
innevarande kalenderår
Tillfälliga utökningar av befintliga serveringstillstånd
Pausservering 1:a ansökan under kalenderåret
Pausservering upprepad ansökan under innevarande kalenderår

2019
Kr
6 500
6 500
4 000

2020
Kr
6 500
6 500
4 000

4 000
6 500
6 500
3 200
6 500
3 200
600
3 500
2 000

4 000
6 500
6 500
3 200
6 500
3 200
600
3 500
2 000

2 200
1 000

2 200
1 000

2 000

2 000

3 500
2 000

3 500
2 000

Tillsynsavgifter för Ydre kommun 2020-01-01 (oförändrade jämfört med 2019)
600
600
800

Tillsynsavgift Folköl
Tillsynsavgift Läkemedel
Fast tillsynsavgift Alkohol
Intervaller och avgifter alkoholservering
Alkoholförsäljningens
2019
omsättning
0- 50 000
600
50 001- 100 000
1 200
100 001- 250 000
2 200
250 001- 500 000
4 200
500 001- 750 000
6 400
750 001- 1 000 000
8 400
1 000 001- 2 000 000
9 400

600
600
800

2020
600
1 200
2 200
4 200
6 400
8 400
9 400
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Miljö- och hälsa

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, lagen om
sprängämnesprekursorer och livsmedelslagstiftningen
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Ydre kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, lagen om sprängämnesprekursorer och livsmedelslagstiftningen. Taxan
gäller även bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter
och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.
Denna taxa skiljer sig från Höglandskommunernas taxa ”Höglandstaxan” på två olika
sätt. Till att börja med så har samtliga C- och U-verksamheter fått sin fasta årliga avgift
omvandlad till en handläggningsavgift (H), som tas ut efter varje inspektion. Vidare så
har även en tillsynsavgift för avloppsanläggningar för 1-25 personekvivalenter, tillsyn av
sprängämnesprekursorer tillsyn och tillstånd enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter, samt offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen lagts till i
Taxebilaga 3.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.
2§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
2.

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

3.

Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2.

Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
överklagas.

4§
Kommunfullmäktige beslutade 2017 om grundavgiftens storlek. Grundavgiften räknas
därefter årligen upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Beslut om
avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala
nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn
som medför avgiftsskyldighet.
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5§
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa
eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att
avgiften eller ersättningens storlek ska bestämmas.
Årlig avgift, handläggningsavgift och timavgift
6§
Avgift ska betalas enligt den objektsfaktor som anges i bilaga till denna taxa. För
verksamhet med enbart siffra som objektsfaktor betalas fast årlig avgift med det belopp
som erhålls genom att multiplicera faktorn med gällande grundavgift. För verksamhet
eller åtgärd med H som objektsfaktor betalas en handläggningsavgift med det belopp
som erhålls genom att multiplicera H-faktorn med gällande grundavgift.
Handläggningsavgift tas ut vid tillsynsbesök, kontroll, prövning eller handläggning av
anmälan. I detta ingår inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra
myndigheter, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut.
Timavgiften är 950 kronor/timma från och med 2020‐01‐01. Avgiften gäller för
taxebilaga 1, 2 och 3. Timtaxan är uppräknat enligt gällande PKV-index.
7§
Timavgift kan utgå efter särskilt beslut enligt 22 § denna taxa. Timavgift tas ut för varje
halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner,
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och
beslut. I handläggningstiden ska inte restid som, vid ett och samma resetillfälle,
överstiger 30 minuter räknas in. 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 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgifter för prövning
8§
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag tas ut enligt vad
som anges i taxebilagorna 1,2 och 3 med belopp som beräknas enligt 6 och 7 §§ eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
För verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna tas 1 handläggningsavgift
(1 H) ut alternativt timavgift.
För verksamhet eller åtgärd med fast årlig avgift betalas handläggningsavgift för
prövning som motsvarar en årlig avgift. För kompletterande prövning vid tillkommande
verksamhet beräknas avgiften enligt 19 §.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
9§
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i avgiften
som tagits ut i samband med prövningen. Kan anordningen därvid inte godkännas,
varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas 1 handläggningsavgift (1 H)
alternativt timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
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10 §
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
11 §
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Vid återkallande av
ansökan tas avgift ut i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.
12 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som
har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärenden om tillstånd,
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken.
13 §
Föranleder prövning att inspektion genomföres ingår ett sådant platsbesök i
handläggningsavgiften. Utöver detta besök kan avgift för tillsyn komma att tas ut för
den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser. För sådan åtgärd tas 1
handläggningsavgift (1H) ut per tillfälle alternativt timavgift.
Avgift för anmälan
14 §
Avgift för handläggning av anmälan eller med anledning av information av verksamhet
eller åtgärd tas ut enligt vad som anges i taxebilagorna 1, 2 och 3 med belopp som
beräknas enligt 6 och 7 §§ eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
För verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna tas 1 handläggningsavgift
ut alternativt timavgift.
För verksamhet eller åtgärd med fast årlig avgift betalas handläggningsavgift för
handläggning av anmälan eller information som motsvarar en årlig avgift. I
förekommande fall ska beaktas vad som föreskrivs i 19 § denna taxa.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
15 §
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 beteckning C i Miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i
ärendet.
16 §
Avgift för handläggning av anmälan ska erläggas även om anmälan förbjuds. Vid
återkallande av anmälan tas avgift ut i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med grundavgiften.
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17 §
Föranleder handläggning av anmälan att inspektion genomföres ingår ett sådant
platsbesök i handläggningsavgiften. Utöver detta besök kan avgift för tillsyn komma att
tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser. För sådan åtgärd tas 1
handläggningsavgift (1H) ut per tillfälle alternativt timavgift.
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Avgift för tillsyn
18 §
Avgifter för tillsyn tas ut enligt vad som framgår i taxebilagorna 1, 2 och 3 med
belopp som beräknas enligt 6 och 7 §§ eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxan.
För verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna tas 1
handläggningsavgift (1 H) ut alternativt timavgift efter särskilt beslut enligt 22 §.
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt
från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller
motsvarande.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska
avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerat med
grundavgiften.
För uppföljande kontroll av påpekande, föreläggande eller förbud, då samtliga påtalade
brister åtgärdats, tas endast 50 % av handläggningsavgiften ut.
19 §
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften,
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga
verksamheterna, beträffande årlig avgift.
20 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamhet
har meddelats eller anmälan inkommit, eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs,
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift
för prövning eller för handläggning av anmälan, tas handläggningsavgift ut per
kalenderår motsvarande fast årlig avgift. Fast 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 bedriva verksamhet eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Justering av avgift
22 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa
1. Sättas ned eller efterskänkas.
2.

Ändras från årlig avgift till handläggningsavgift för enskild eller hel grupp av
verksamhetsutövare.

3.

Ändras från handläggningsavgift till timavgift eller till fast årlig avgift i det enskilda
fallet.
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23 §
Vid förändringar i miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde eller
förändrat tillsynsbehov, får den kommunala nämnd som har tillsyn över miljö- och
hälsoskyddet besluta om motsvarande justeringar i bilagorna till denna taxa.
Avgiftens erläggande
24 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ydre kommun. Betalning ska ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller på fakturan.
Verkställighetsfrågor
25 §
Av 1 kap 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
26 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift
ska gälla omedelbart även om det överklagas.
27 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälan tillämpas
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Räddningstjänst

Taxa för brandskyddskontroll – Ydre kommun 2019-08-01--2020-07-31
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. De priser som nedan anges är de priser som
räknats fram för att gälla från och med den 1 augusti 2019. Ny uppräkning sker från
den 1 augusti 2020.
Angivna avgifter i kronor exklusive moms

Beräknad för taxa (ej
avrundat)
Minutpris
1

1.1
1.1.1
1.1.2

Objekt i småhus
Inställelse för utförande
av brandskyddskontroll
Grundavgift
Helårsbebott
Fritidsbostad

Fr o m
Tom

2019-08-01
2020-07-31

kr/tim
kr

681,05
11,35

Objektstid

16,00
21,50

186,23
250,24

1.2.1
1.2.1
1.2.3

Kontrollavgift
Kontroll av eldstad med
tillhörande rökkanal
Fastbränsleldad
värmepanna
Oljeeldad värmepanna
Lokaleldstad

45
45
45

523,76
523,76
523,76

1.2.4
1.2.5
1.2.6

Kontroll av tillkommande
objekt på samma skorsten
Fastbränsleldad
värmepanna
Oljeeldad värmepanna
Lokaleldstad

20
20
20

232,78
232,78
232,78

1.2.7
1.2.8
1.2.9

Kontroll av tillkommande
objekt på annan skorsten
Fastbränsleldad
värmepanna
Oljeeldad värmepanna
Lokaleldstad

20
20
20

232,78
232,78
232,78

1.2

1.

minuter
minuter

Pris

Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller
läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt 4.3
nedan.
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2.

Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.3 nedan.

3.

Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning
för faktisk tid med pris som anges i punkt 4.3.

4.
4.1

Särskilda bestämmelser
För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie
avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår extra avgift för återbesök enligt
4.1. Här jämte utgår ersättning enligt ordinarie för brandskyddskontrollen
med 10 min 116,39 kr.

4.2

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är
tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i punkt
4.3 samt med tillägg motsvarande de särskilt redovisade merkostnader som
arbetet föranleder.

4.3

Timersättning utgår med 698,35 kr.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad
halvtimme som hel halvtimme.
Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 4.1 och 4.2 ovan
inräknas förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen, dock längst
avståndet från Österbymo till förrättningsplatsen.

4.4

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och
förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

5

Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontrollen enligt denna taxa revideras årligen med av
de centrala parterna Svenska kommunförbundet och Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.

_____
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Sotningstaxa

Period 2019-08-01--2020-07-31

Tillämpningsområde

Ydre Kommun
För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete
eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa.
1.
1.1

1
2
1.2

1

2
3
1.3
1

2.
2.1

Objekt i småhus
Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie sotningstur
per gång
Helårsbebott hus (Antal minuter * minutpris)
Fritidshus (Antal minuter* minutpris)
Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal
och förbindelsekanal eller bikanal.
Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW)
a) eldad uteslutande med olja
b) miljögodkänd för olja
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle
d) miljögodkänd för fast bränsle
Braskamin
Lokaleldstad
Tilläggsavgift
Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
1) 1,0-2,5 m
2) 2,6-5,0 m
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5.

Kronor
exkl. moms

16,00 minuter
21,50 minuter

124,00 kr
167,00 kr

196,00
235,00
235,00
252,00
174,00
155,00

30,00
73,00

Övriga objekt
Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets
utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna.
För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och
timme med pris, som anges i 4.5.

2.2
1 Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal.
För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas
ersättning enligt kolumn a och för var och en av de övriga sotade
värmepannorna enligt kolumn b.

Normaleffekt
Mcal/h
-50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300

(ca KW)
(- 60)
(61 - 120)
(121 - 180)
(181 - 240)
(241 - 300)
(301 - 360)

kolumn a
enligt
1.1 och 1.2
364,00
422,00
484,00
508,00
545,00

kolumn b
125,00
228,00
286,00
349,00
373,00
410,00

2 För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 angivet objekt
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna
må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.
2.3

3.

Tilläggsavgift
1 Separat rökkanal till sidopanna
2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1;
timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om
fast pris beräknat efter tidsåtgång.

31,00

Undersökningsarbeten m m
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1 För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas
ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt
transportersättning enligt 4.3.
4.

Särskilda bestämmelser
1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1
undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag,
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.

Kronor exkl. moms

a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr
åtkomlighetsregler i SBN).
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar
användning av standardverktyg.
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering
av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att
tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4.5. angiven
debiteringsperiod.
d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av
svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än
normalt på grund av anläggningsfel.
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.
2 För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill
uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med
dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5, därest
tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod.
3 För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av
rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på
härför tillkännagiven tidpunkt,

46,00

70,00

uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i
4.5. samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie
inställelsen enl. 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift av
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det
belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till
förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i
kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga
körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den
verkliga kostnaden.
4 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet
inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och
timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de
merkostnader som arbetet föranleder.
5 Timersättning utgår med
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete
under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel
halvtimme.

465,00

I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och
omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och
från arbetsplatsen.
6 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk
utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis
sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt
överenskommelse med den betalande.
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Räddningstjänsten

Taxa för räddningstjänsten 2020‐01‐01 (oförändrad jämfört med 2019)
Priserna regleras årligen från och med den 1 januari enligt konsumentprisindex där oktober
månad används som basmånad.
Samtliga taxor är riktpriser. Räddningschefen har rätt att göra avvikelser från prislistan i
särskilda fall.
Moms utgår på de externa tjänster som inte är att betrakta som myndighetsutövning.
Vid räddningstjänstsamverkan inom Räddsam F. gäller prislista för Räddsam F.
Ersättningsnivå övrigt vid Räddningstjänst enl. (MSB:s anvisningar). Hänvisas till
respektive prislista
Timlön för personal vid externa arbeten
Brandman och säkerhetsvakt 550 kr/tim
Ersättningsnivå utlåning övrigt.
Bandfordon inklusive förare 930 kr/tim
Räddningsbåt inklusive förare 660 kr/tim
Motorspruta klass 1 – 3 140 kr/tim
Uthyrning av brandslang
Inklusive grenrör och strålrör/längd 140 kr/dygn
Övriga Arbeten
Vattenkörning för konsumtion 1 200 kr
Larm
Mottagning av automatlarm/Grundavgift 1 750 kr
Förvaring av huvudnycklar/ objekt 560 kr
Åtgärder vid automatlarm
Automatlarm som inte hänförs till räddningstjänst ( falska larm)
enl. § 2 Lag om skydd mot olyckor (2003:778).
Personal 2 000 kr
Fordon 1 400 kr
3 400 kr
Återställning av fellarm tekn. fel.(driftlarm ) 880 kr
Återställning av felsignaler. (inbrottslarm.) 1 250 kr
Tillsyn, besiktningar och brandteknisk konsultation
Enligt före detta Räddningsverkets rekommendationer, 700 kr/tim.
Kurser och utbildningar
Brand och utrymningsövning 300 kr/pers min 3 000 kr.
Heta Arbeten Bokas genom Brandskyddsföreningen, Jönköping
H.L.R. (Hjärt‐Lung Räddning) 300 kr/pers min 3 000 kr.
L.A.B.C 300 kr/pers min 3 000 kr.
(Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock)
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Bilagor
Taxebilaga Bygglov och energirådgivning ............................................................35
Taxebilaga 1 Prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område .............................47
Taxebilaga 2 Prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område .............................51
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Bilaga
Plan- och bygglovtaxa från och med 2020-01-01

Tabeller
Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.
OF
Area (m²) – BTA + OPA
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga
komplementbyggnader
0-49
50-129
130-199
200-299
300-499
500-799
800-1 199
1 200-1 999
2 000-2 999
3 000-3 999
4 000-4 999
5 000-5 999
6 000-7 999
8 000-9 999
10 000-14 999
15 000-24 999
25 000-49 999
50 000-100 000
Härutöver
Mycket enkla byggnader < 50 m2*

OF

4
6
8
10
14
20
26
36
46
56
64
72
88
100
125
170
235
400
3/1000 m2
2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL
9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och
liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den
sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

36

Tabell 2 Tidersättning
Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader
för personalen inom verksamheten.
Timdebitering 800 kr/tim

Tabell 3 Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal
Sakägare 1-5
Sakägare 6-9
Sakägare 10Kungörelse
Kungörelse av beslut i Postoch Inrikestidning

Kommentarer

+ faktisk annonskostnad
+ faktisk annonskostnad

KOM
40
60
120
80
5

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd
Administration inkl arkivering
Planprövning
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked
Byggnaden
Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet
och tillgänglighet
Tomten
Tomts ordnande inkl utfart och parkering. Enkel kontroll av
handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning.
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras).
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och
räddningsvägar. Måttgranskning Besiktning (platsbesök)
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande
avgifter

Handläggningsfaktor HF1
7
3

7

7
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Åtgärd
Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig
Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan
Startbesked och fastställande av kontrollplan
Startbesked (gäller även rivning)
Arbetsplatsbesök
Extra arbetsplatsbesök/per styck
Slutsamråd inkl slutbesked
Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

Handläggningsfaktor HF2
7
10
5
3
5
5
6
3

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF
Åtgärd
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför
detaljplan
Tillägg för prövning av liten avvikelse
Varsamhet
Tillbyggnad
Ombyggnad
Ändring
Tidsbegränsat bygglov
Tidsbegränsat bygglov, förlängning
Tidsbegränsat bygglov, säsong
Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning
Förnyelse av lov = ny prövning
Stor enkel byggnad (t.ex. oisolerad lagerhall)
≥ 600 m2

Justering av bygglovavgift
1,25
1,20
1,10
Ingen justering
Ingen justering
0,70
0,75
0,50
0,75
0,50
0,80
0,30
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Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked
Avgift
Förhandsbesked
100 mPBB (x N)
Ingripandebesked
Tidersättning
Planbesked (se nedan)
Tidersättning (minst 200 mPBB)
Villkorsbesked
Tidersättning (minst 50 mPBB)
Strandskyddsdispens
100 x mPBB3 (x N)
Strandskyddsdispens mindre ärende
50 x mPBB3 (x N)
Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.
Planbesked - Ärendekategorier
Enkel åtgärd
200 m PBB eller tidsersättning
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp
till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2
000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning
av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande.
Medelstor åtgärd
300 mPBB eller tidersättning
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor
åtgärd.
Stor åtgärd
400 mPBB eller tidersättning
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100
lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea
eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras
eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas
avgift ut senast vid beslut om bygglov.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och
parternas åtagande i övrigt.
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i
motsvarande grad.
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller
vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det
lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen
(tolkningsutrymmet).
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift
ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner
(antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens
område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen
(t.ex. inredning av vindar).
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas
enligt tabell 1.
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA
tillämpas planfaktor som för nybyggnad.
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan
mätas enligt standard för BTA eller OPA
Planavgift tas inte ut för
- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²
- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²
Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid
granskning 25 %, efter antagande 50 %
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1per 1 000 m².
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)
PF Nybyggnad
Områdesbestämmelser
Detaljplan inkl program
Fastighetsrättsliga åtgärder i
detaljplan

100
220
80

PF
Tillbyggnad
60
100
40

PF Ändring
60
100
40

Planavgift för enbostadshus
Avgift = mPBB x PF x N
Objekt
Enbostadshus (oberoende av area)
F d fastighetsplan i separat ärende
Avgift= mPBBx PF x N
Åtgärd
Upphävande

PF Nybyggnad
1200

PF Tillbyggnad/Ändring
600

PF
300

Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd
Ny sakkunnig

HF
25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).
Åtgärd
Medgivande eller förbud att
använda hiss

Tidersättning
Antal timmar (minst 1 tim)
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering.
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar
i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild
taxa eller genom upprättat planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Area (m2) – BTA + OPA
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga
komplementbyggnader
Mycket enkla byggnader < 49 m2
0-49
50-129
130-199
200-299
300-499
500-799
800-1199
1 200-1 999
2 000-2 999
3 000-3 999
4 000-4 999
5 000-5 999
6 000-7 999
8 000-9 999
10 000-14 999
15 000-24 999
25 000-49 999
50 000-100 000
Stor, enkel byggnad (oisolerad lagerhall)
Inredning av vind

OF

HF1

HF2

2
4
6
8
10
14
20
26
36
46
56
64
72
88
100
125
170
235
400
0,3x OF
8

20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
17

20
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
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Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Objekt
Komplementbyggnad, garage, carport,
förråd (eget ärende)
Komplementbyggnad, garage, carport,
förråd (eget ärende)
Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus

Yta BTA m²
<50

OF
2

HF1
17

HF2
13

>50

4

17

15

4

14

15

OF
3
4
6
8
10
14

HF1
14
17
17
17
17
17

HF2
10
15
28
28
28
28

Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Huvudbyggnad
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Ytterligare intervall se tabell 11
Kompletteringsåtgärd
Garage, carport, förråd m.m.
Tillbyggnad fritidshus
Tillbyggnad växthus, lusthus m.m.
oisolerat
Burspråk
Takkupa

Yta BTA m²
≤ 15
16-49
50-129
130-199
200-299
300-499

Yta BTA
≤ 50 % av
ursprunglig
≤ 50 m²

OF
2

HF1
14

HF2
13

4
2

14
14

13
13

2
2

14
14

13
13

Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Typ
Fritidshus
Kolonistuga
Nätstation / pumpstation
Växthus, lusthus och likn. oisolerat
Rullstolsgarage förråd m.m
Kiosk, manskapsbod m.m.
Sommarveranda restaurang

Yta BTA m²
40-80
<40
15-50

OF
4
2
4
2
2
4
4

HF1
21
14
14
14
14
17
17

HF2
28
15
13
13
13
15
23
43

Tabell 14 Övriga åtgärder
Bygglovavgift = mPBB x HF x N
Åtgärd
Balkong 1-5 st
Balkong >5 st
Inglasning av balkong 1-5 st
Inglasning av balkong >5 st
Inglasning av uteplats / uterum
Skärmtak
Skärmtak

Yta BTA m²

HF
65
130
65
130
65
50
100

15-30
> 30

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)8 x N
Åtgärd
Fasadändring, mindre
Fasadändring, större
Bostadshiss, handikapp enbostadshus¹
Hiss / ramp
Mur och plank vid enbostadshus
Mur och plank –bullerplank m.m.
Solfångare (ej en- och tvåbostadshus)

Yta BTA m²

OF
2
4
2
4
4
6
2

HF1
11
11
17
17
10
14
14

HF2
10
10
13
15
13
15
13

¹ Endast HF2 vid invändig installation

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
Åtgärd
Eldstad
Grundförstärkning enbostadshus
Grundförstärkning
Ventilationsanläggning enbostadshus
Ventilationsanläggning övriga
Mindre ändring av bärande konstruktion el brandskydd
Större ändring av bärande konstruktion el brandskydd
Stambyte
Rivning utanför planlagt område

HF2
25
90
200
50
140
30
140
90
25
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning
< 250 m2 BTA
250-999 m2 BTA
>1000 m2 BTA

HF
100
200
400

Tabell 17 Bygglov för skyltar 11
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd
Skylt med liten omgivningspåverkan
Skylt med stor omgivningspåverkan
Därutöver per skylt

HF
45
105
23

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid
ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri.
Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .

Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning
Åtgärd
Marklov såväl schakt som fyllning

Tidersättning
Antal timmar (minst 25mPBB)

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = HF1 x mPBB x N + HF2
Master, torn, vindkraftverk
Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod
Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod
Vindkraftverk
Vindkraftverk
Vindkraftverk

HF1
En mast

250

HF2
tidersättning
Min. 1 tim

Mer än en mast

550

Min. 1 tim

Ett verk
2-4 verk
≥5

550
1200
2500

Min. 1 tim
Min. 1 tim
Min. 1 tim
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
Avgift = OF (HF1 + HF2) x mPBB x N
Objekt
Anläggning 2000-4999 m²
Anläggning 5000-9999 m²
Anläggning ≥ 10000
Mindre anläggning t.ex. parkering
Upplag / materialgård m.m.
Tunnel / bergrum
Cisterner och drivmedelstankar

OF
HF1
60
24
80
24
100
24
Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)
4
24

Anläggning i vatten
Objekt
Brygga fler än 10 båtar
Småbåtshamn fler än 10 båtar
Marina > 5000m²
Utökning med brygga

OF
20
40
80
5

HF1
24
24
24
24

HF2
28
28
28

28

HF2
28
28
28
28

Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp
Anstånd
Avslag

Beskrivning
Ingen avgift
Full avgift alt
tidersättning

Avvisa
Återkallad ansökan / avskrivet ärende

HF

20
Tidersättning

Tabell 22 Utstakning, inmätning och lägeskontroll
Avgiften tas enbart ut som tidersättning
Åtgärd
Mätarbeten

Tidersättning
Antal timmar (minst 1 tim)
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Tabell 23 Brandfarliga och explosiva varor m.m.
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp
Anläggning för förvaring och
försäljning ur cisterner
Anläggning för förvaring och
försäljning ur cisterner
Restaurang med gasol
Skola
Bensinstation automat
Bensinstation m butik
Nytt tillstånd enl. § 20 FBE
Nytt tillstånd enl. § 20 FBE
Anläggning för förvaring av
explosiva varor
Mindre komplettering till gällande
tillstånd
Mindre lackeringsanläggning
Avslag utan utredning
Avslag med utredning
Administrativa åtgärder

Beskrivning
1 st

HF
150

2-4 st

240

Ej laboratorie / industri

150
150

innehavsskifte brandfarlig vara
innehavsskifte; explosiv vara
Inkl. godkännande av
150
föreståndare
40
150
20
150
20

Tidersättning
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex.
laboratorier, transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.
_____
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Bilaga
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från och med 2020-01-01

Taxebilaga 1
Faktor
SKYDD AV NATUREN
PRÖVNING
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, 7 kap 15 § miljöbalken (1998:808)

4H

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

2H

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

4H

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

2H

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)

1H

TILLSYN
Tillsyn av strandskydd

4H

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

1H

MILJÖFARLIG VERKSAMHET
PRÖVNING
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
1.

Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4H

2.

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

4H

3.

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

3H

4.

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6 - 25 personekvivalenter

6H

5.

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26 - 100 personekvivalenter (90.21-a)

8H

6.

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101 - 200 personekvivalenter (90.21-b)

10

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen
föreskrivit.

2H

ANMÄLAN
Avgift för anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Taxebilaga 2

Handläggning av anmälan avseende:
1.

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

3H

2.

Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3H
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Faktor
TILLSYN
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:25) för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller samt U-objekt med fast avgift, handläggningsavgift eller timavgift.

Taxebilaga 2

Tillsyn av avloppsanläggning för 1-25 personekvivalenter.

Taxebilaga 3

Tillsyn över verksamheter som berörs av föreskrifter som meddelats med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken
(1998:808), förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)

1H

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
ANMÄLAN
Handläggning av anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

3H

Handläggning enligt 10 kap. 11-14 §§ miljöbalken (1998:808) med anledning av underrättelse om allvarlig
miljöskada

3H

TILLSYN
Tillsyn i övrigt av föroreningsskada på mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (1998:808)

3H

ÖVRIGA VERKSAMHETER - HÄLSOSKYDD
PRÖVNING
Prövning av ansökan enligt, Lokala föreskrifter för Ydre kommun avseende skydd för människors hälsa och
miljön, meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

2H

Prövning av dispens från Lokala föreskrifter för Ydre kommun avseende skydd för människors hälsa och miljön

2H

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

2H

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om
att driva och arrangera
1.

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andraliknande skärande eller
stickande verktyg

1.1 Påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner

3H

1.2 Måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur

2H

2.

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

2H

3.

Skol- och fritidsverksamhet

3.1 Skola med mer än 400 elever

3H

3.2 Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever

2H

3.3 Skola med högst 100 elever

1H

3.4 Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

1H

Handläggning av anmälan enligt Lokala föreskrifter för Ydre kommun avseende skydd för människors hälsa och
miljön, meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Inrätta annat slags toalett än vattentoalett

1H
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TILLSYN
Tillsyn av byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
1.

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

1.1 Akupunktur, tatuering, fotvård, piercing och annan håltagning, skönhetsbehandling som innebär
silikoninjektioner eller diatermi

2H

1.2 Sjukgymnastik, massage, zonterapi. Frisörer, manikyr, rakning, sminkning, (här ingår också tillsyn över
kosmetiska och hygieniska produkter) Solarier, exklusive tillsyn enligt strålskyddslagen

1H

2.

Tillsyn och provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller
annars utnyttjas av många enligt vad centrala myndigheters föreskrifter om bassäng- och strandbad.
Utöver denna avgift tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt.

2.1 Strandbad eller badanläggningar

2H

2.2 Enstaka bassänger eller plaskdammar

1H

3.

Lokaler för undervisning

3.1 Gymnasieskola eller annan större skola (mer än 400 elever)

4H

3.2 Grundskola eller motsvarande eller annan mindre skola (mindre än 400 elever)

2H

4.

Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen

2H

5.

Lokaler för vård och annat omhändertagande

2H

6.

Samlingslokaler där många människor brukar samlas

2H

7.

Hotell, pensionat och liknade lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad

2H

8.

Idrottsanläggningar, campinganläggningar och andra liknande anläggningar som är upplåtna för
allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor

2H

9.

Lokaler för förvaring av djur

2H

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Lokala föreskrifter för Ydre kommun avseende skydd för människors
hälsa och miljön

1H

KEMISKA PRODUKTER
PRÖVNING
Prövning av dispens enligt 39 § förordning (SNFS 2014:425) om bekämpningsmedel

4H

Prövning av ansökan enligt 40 § förordning (SNFS 2014:425) om bekämpningsmedel

4H

ANMÄLAN
Handläggning av anmälan enligt 41 § förordning (SNFS 2014:425) om bekämpningsmedel

timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i
ventilationsanläggningar (1985:997)

2H

Handläggning av anmälan enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

3H
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INFORMATION
Handläggning av information och samråd enligt 14 § förordningen (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Faktor
1H

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt
1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus)
1.

Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark.

1H

2.

Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för
förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja

1H

3.

Förvaring av eldnings- eller diselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om
cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3

1H

4.

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

1H

TILLSYN
Granskning av kontrollrapportering enligt 15 § förordningen (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser

1H

Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen
cistern i mark som är försedda med markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter
brandfarlig vätska.

1H

Tillsyn över förvaring eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om
cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.

1H

Verksamheter som saluhåller kemiska produkter och varor som komplement till övrigt sortiment t.ex.
detaljhandel

2H

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
PRÖVNING
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap.
25 § miljöbalken (1998:808)

2H

Prövning av undantag från vad som föreskrivits i Renhållningsordning för Ydre kommun (2015-07-08)
1.

Kompostera latrin, gemensam avfallsbehållare, uppehåll i hämtning, förlängt tömningsintervall för slam

2H

2.

Övriga undantag

2H

ANMÄLAN
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning,
återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen
(2011:927) Avser ej handläggning av anmälan om kompostering vid en- och tvåfamiljsbostäder

2H

TILLSYN
Återkommande tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927)

2H

Tillsyn av återvinningsstationer (årlig avgift per materialslag oavsett antal gårdar i kommunen)

3

Tillsyn av nedskräpning utomhus 15 kap 30 § miljöbalken (1998:808) samt dumpning, 46-47 §§
avfallsförordningen

1H

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

1H

ÖVRIGT
Tillsyn i övrigt för verksamhet eller åtgärd som inte finns angiven i bilagorna (18 § i taxan)

1H

51

Bilaga
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från och med 2020-01-01

Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
I denna taxebilaga anges lagrummet i miljöprövningsförordningen (2013:251) samt verksamhetskod för
sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen. Övriga verksamheter
har fått behålla sina koder angivna på samma sätt som i tidigare taxebilaga. När det gäller information om
ändrade lydelser och översättning av tidigare koder till nya verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen
hänvisas till den översättningsnyckel som Naturvårdsverket har tagit fram.
För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13)
anges aktuell IED-kod.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK = Verksamhetskod
IED = IED-kod (anges när sådan finns)
AK = Avgiftsklass (tidsfaktor i timmar)
PN = Prövningsnivå
A och B = tillståndsplikt
C = anmälningsplikt
U = utan prövnings- eller anmälningsplikt

52

MPF

VK

IED

AK

PN Beskrivning
JORDBRUK
Djurhållning

2 kap 1 §

2 kap 2 §

2 kap 3 §

1.10

1.11

1.20

6.6a-c

-

5

5

-

B

B

C

Anläggning för djurhållning med
1.

mer än 40 000 platser för fjäderfän,

2.

mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre
än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller

3.

mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller
minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1.

en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,

2.

sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,

3.

tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

4.

en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller

5.

tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder
och avelshannar.

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

6H

a)

mer än 200 men högst 400 djurenheter

5H

b)

mer än 100 men högst 200 djurenheter

Med en djurenhet avses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv
veckors ålder,
tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder
och avelshannar,
etthundra kaniner,
etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
tvåhundra slaktkycklingar,
etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar
upp till en veckas ålder,
femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder,
tio får eller getter, sex månader eller äldre,
fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ
av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-

1.25

-

U
4H

Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 100 djurenheter,
dock inte inhägnad.
a)

mer än 30 men högst 100 djurenheter
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3H

b)

mer än 10 men högst 30 djurenheter

1H

c)

högst 10 djurenheter

Uppodling av annan mark än jordbruks mark för jordbruksproduktion
2 kap 4 §

1.30

-

2H

C

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Växthusodling

-

1.50

-

U
2H
4H

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
a)

större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter

b)

större än 5 000 kvadratmeter

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §

5.10

-

6

B

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per
kalenderår.

3 kap 2 §

5.20

-

4H

C

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

-

5.21

-

2H

U

Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL,
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter

4 kap 1 §

10.10

4 kap 2 §

10.11

4 kap 3 §

10.20

-

-

10

B

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om
verksamheten inte
1.

omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter, eller

2.

endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut
om att täkten är avslutad.

20

B

Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bort forsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10

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 eller 2 §, eller

4.

endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut
om att täkten är avslutad.

4 kap 4 §

10.30

-

10H

C

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen
mängd naturgrus.

4 kap 5 §

10.40

-

6H

C

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1.

mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,

2.

torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller

3.

mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter,
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2.

eller är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
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10.41

4 kap 6 §

10.50

-

-

5H

8H

U

C

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1.

mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),

2.

torv med ett verksamhet som råder större än 2 hektar men högst 5
hektar, eller

3.

mer än 20 000 och högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd).

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.

-

10.51

-

5H

U

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter utanför område som om fattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under
högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

4 kap 7 §

10.60

-

8H

C

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol

4 kap 8 §

11.10

-

30

A

Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap.
5 § miljöbalken.

4 kap 9 §

11.20

-

10

B

Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i
8 §.

4 kap 10 §

11.30

-

10H

C

Industriell till verkning av briketter av kol eller brunkol.
Malm och mineral

4 kap 11 §

13.10

-

140

A

Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller
5 §.

4 kap 12 §

13.20

2,1

70

A

Anläggning för rostning ell er sintring av metallhaltig malm, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13 §.

4 kap 13 §

13.30

-

50

B

Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.

4 kap 14 §

13.40

-

140

A

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

4 kap 15 §

13.50

-

55

B

Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral
eller kol än rostning och sintring.

4 kap 16 §

13.60

3,2

50

B

Anläggning för utvinning och produktion av asbest.
Annan utvinningsindustri

4 kap 17 §

13.70

-

6H

C

Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER
Animaliska råvaror

5 kap 1 §

15.10

6.4a

B

Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår.

35

a)

mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår

75

b)

mer än 50 000 ton slakt vikt per kalenderår
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5 kap 2 §

15.20

-

20

B

Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

5 kap 3 §

15.30

-

8H

C

Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-

15.35

-

4H

U

Slakteri för en produktion baserad på mer än 5 men högst 50 ton slaktvikt
per kalenderår.

5 kap 4 §

15.40

6.4bi

80

B

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än
endast frysning eller paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
18 §.

5 kap 5 §

15.41

5 kap 6 §

15.50

-

-

15.55

80

B

Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt
ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamhet en inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §.

C

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §.

10H

a)

chark och styckning, mer än 400 ton men högst 10 000 ton

20H

b)

chark och styckning, mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton

10H

c)

beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur), mer än 400 ton men högst 10 000 ton

20H

d)

beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur), mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton

35H

e)

slaktbiprodukter eller animaliskt avfall

4H

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion upp
till 400 ton per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig
enligt 6 §.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 7 §

15.60

-

35

B

Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på
1.

mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller

2.

mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 §.

Tillståndsplikten gäller inte

5 kap 8 §

15.70

-

6H

C

1.

hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning,
eller

2.

verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller
9 §.

Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för
till verkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast
frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §.

-

15.75

-

4H

U

Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för
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tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på upp till 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
5 kap 9 §

-

15.80

-

15.85

C

Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta
produkter per kalenderår.

6H

a)

mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår

10H

b)

mer än 500 ton men högst 18 500 ton per kalenderår

4H

U

Rökeri för en produktion upp till 50 ton rökta produkter per kalenderår
Vegetabiliska råvaror

5 kap 10 §

15.90

6.4bii

55

B

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av vegetabiliska råvaror för en produktion av
1.

mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller

2.

mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i
rad under ett kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 §
eller endast innebär paketering
-

15.95

-

15H

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst
75 000 ton produkter per kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om
anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Punkten gäll er inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten
gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 11 §

15.100

-

12H

C

Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
10 §.

-

15.105

-

4H

U

Bageri som förbrukar mer än 1,5 ton torrjäst men högst 15 ton torrjäst
eller 5 ton annan jäst men högst 50 ton annan jäst per kalenderår, om
verksamheten inte anmälningspliktig enligt 11 §.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 12 §

15.110

55

B

Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på
1.

mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externtavloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller

2.

mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1§.

Tillståndsplikten gäller inte
1.
2.
3.
5 kap 13 §

15.120

-

25H

C

beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.

Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på mer än
2 000 ton råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,

-

15.125

-

U

2.

beredning genom endast tvättning eller rensning, eller

3.

verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller 12 §.

Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 2 000
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ton råvara per kalenderår
8H
6H
3H

a)
b)
c)

mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton råvara per kalenderår
mer än 100 ton men högst 1 000 ton råvara per kalenderår
mer än 10 ton men högst 100 ton råvara per kalenderår

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 14 §

15.130

-

-

15.135

-

10H

C

Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på mer än
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

U

Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 2 000
ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avlopps-reningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.

8H

a)

mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton råvara per kalenderår

6H

b)

mer än 100 ton men högst 1 000 ton råvara per kalenderår

3H

c)

mer än 10 ton men högst 100 ton råvara per kalenderår

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 15 §

-

15.140

15.145

-

C

Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än
1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
10 §.

12H

a)

mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår

45H

b)

mer än 50 000 ton per kalenderår

-

U

Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst
1 000 ton per kalenderår.

8H

a)

mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår

4H

b)

mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 16 §

15.150

-

55

B

Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en
produktion av
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som leds till ett externt avloppsrenings verk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
2.

mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.
5 kap 17 §

15.160

-

20H

C

Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.
Kombinerade råvaror

5 kap 18 §

15.165

6.4biii

70

B

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade
produkter, för en produktion av
1.

mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas
innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer,
eller

2.

mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar
75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera

59

5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av
slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

60

Mjölk, oljor och fetter
5 kap 19 §

15.170

6.4c

5 kap 20 §

15.180

-

-

15.185

40

B

Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedel värde.

C
15H

Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.

30H

a)

mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår

50H

b)

mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår

c)

mer än 50 000 ton per kalenderår

-

U
10H

Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undant ag av glass)
för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per
kalenderår.
a) mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår

6H

b)

mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår

4H

c)

högst 50 ton med utsläpp av vassle som inte är av spillkaraktär

Punkten gäll er inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 21 §

15.190

-

5 kap 22 §

15.200

-

-

15.205

-

B

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för
en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19 §.

35

a)

mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår

55

b)

mer än 50 000 ton m en högst 100 000 ton per kalenderår

70

c)

mer än 100 000 ton per kalenderår

10H

C

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för
en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 4, 10, 19 eller 21 §.

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.

6H

a)

mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår

2H

b)

mer än 1 ton men högst 10 ton per kalenderår

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Glass
5 kap 23 §

15.210

-

5 kap 24 §

15.220

-

35

B

Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton
per kalenderår, om verksamhet en inte är tillståndspliktig enligt 10 eller
19 §.

C

Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19 eller
23 §.

20H

a)

mer än 5 000 ton men högst 15 000 ton per kalenderår

10H

b)

mer än 500 ton men högst 5 000 ton per kalenderår

4H

c)

mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår

Drycker
5 kap 25 §

15.230

-

75

B

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker
genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
5 000 ton ren etanol per kalenderår.

61

5 kap 26 §

-

15.240

15.245

-

-

C

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker
genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §.

10H

a)

mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår

16H

b)

mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår

35H

c)

mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår

6H

U

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker
genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 ton men högst 10
ton ren etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

-

15.246

-

6H

U

Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga
drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller
andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 27 §

15.250

-

35

B

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
1.

malt,

2.

mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller

3.

mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
5 kap 28 §

15.260

-

20H

C

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1
000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10
§.

-

15.265

-

8H

U

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 100 men högst
1 000 kubikmeter maltdryck eller läskedryck per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Annan livsmedelstillverkning

5 kap 29 §

-

5 kap 30 §

15.270

15.275

15.280

-

-

-

75

8H

B

U

C

Anläggning för tillverkning av
1.

mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller

2.

startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio
kubikmeter.

Anläggning för tillverkning av
a)

högst 100 ton jäst per kalenderår, eller

b)

startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio
kubikmeter.

Anläggning för
1.

tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,

2.

tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller

3.

rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10
§.

62

-

15.285

10H

a)

mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.

30H

b)

mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.

55H

c)

mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.

10H

d)

mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.

10H

e)

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

10H

f)

rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.

-

U

Anläggning för tillverkning av mer än 1 ton choklad, konfektyr,
pastaprodukter eller rostning av kaffe

4H

a)

mer än 1 ton men högst 10 ton per kalenderår

4H

b)

mer än 10 ton per kalenderår

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 31 §

5 kap 32 §

-

15.290

15.300

15.305

-

-

B

Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per
kalenderår, om verksamheten
1.

inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-30 §§, och

2.

medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

55

a)

mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår.

80

b)

mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår.

16H

-

C

U

Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a)

inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-31 §§, och

b)

medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller

2.

mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten

a)

inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-31 §§, och

b)

medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

Anläggning för framställning av mer än 10 ton livsmedel, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 10 eller 32 §§.

4H

a)

mer än 10 men högst 100 ton livsmedel

8H

b)

mer än 100 ton livsmedel

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 33 §

15.310

6H

C

Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-32 §§.
Foder

5 kap 34 §

15.320

6,5

B

35

Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder
genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den
21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där
av framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen
baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.
a)

mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per kalenderår

b)

mer än 10 000 ton råvara per kalenderår

80

63

5 kap 35 §

15.330

6.4bi

35

B

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än
endast paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34
eller 39 §.

5 kap 36 §

15.340

-

C

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton
produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast
paketering.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.
a)
b)

10H
25H
-

5 kap 37 §

15.345

15.350

-

6.4bii

U

mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast
paketering.

4H

a)

mer än 10 men högst 100 ton per kalenderår

4H

b)

mer än 100 ton per kalenderår

25

B

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
vegetabiliska råvaror för en produktion av
1.

mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller

2.

mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i
rad under ett kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39 §
eller endast innebär paketering.
5 kap 38 §

15.360

-

10H

C

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte tillverkning av oljekakor från vegetabiliska
oljor eller fetter, eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39
§.

-

5 kap 39 §

15.365

15.370

-

6.4biii

U

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.

4H

a)

mer än 10 men högst 100 ton per kalenderår

4H

b)

mer än 100 ton per kalenderår

30

B

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade
produkter, för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår,
om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10
viktprocent eller mer, eller mer än det antal ton produkter per kalenderår
som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att
multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av
slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
TEXTILVAROR

6 kap 1 §

17.10

6,2

50

B

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

6 kap 2 §

17.20

-

35

B

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton
textilmaterial per kalenderår.

64

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §,
eller består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska
föreningar per kalenderår.
6 kap 3 §

-

17.30

17.35

-

-

C

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton
textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.

4H

a)

mer än 10 ton men högst än 100 ton textilmaterial per kalenderår

16H

b)

mer än 100 ton textilmaterial per kalenderår

4H

U

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1 ton men högst 10
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 1 ton men högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER

7 kap 1 §

18.10

6,3

50

B

Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt
pälsskinn per kalenderår.

7 kap 2 §

18.20

-

70

B

Anläggning för
1.

kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara
per kalenderår, eller

2.

garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §
eller 29 kap. 30 §.
7 kap 3 §

-

18.30

18.35

-

C

Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för
en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 29 kap. 30 §.

10H

a)

mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn

15H

b)

mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn

-

U

Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för
en produktion av

4H

a)

högst 1 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn

4H

b)

mer än 1 ton men högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn

TRÄVAROR
8 kap 1 §

20.05

6.10

8 kap 2 §

20.10

-

8 kap 3 §

20.20

30

B

Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för
en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter
per kalenderår, om verksamheten inte endast består av behandling mot
blånadssvamp.

C

Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med
träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 19
kap. 1 eller 2 §.

15H

a)

högst 500 kubikmeter

25H

b)

mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter

30H

c)

mer än 10 000 kubikmeter

-

B

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000
kubikmeter per kalenderår.

35

a)

mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per
kalenderår.

55

b)

mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår

65

8 kap 4 §

20.30

-

C

16H

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
a)

mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår

b)

mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår

25H
-

20.35

-

U

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst
6 000 kubikmeter per kalenderår.
Avser också mobil anläggning om verksamheten bedrivs mer än trettio
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. Avgiften debiteras per
uppställningstillfälle.
a)
b)

4H
8H
8 kap 5 §

20.40

-

C

högst 1 000 kubikmeter
mer än 1 000 men högst 6 000 kubikmeter

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i
form av
1.

träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår, eller

2.

pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

-

8 kap 6 §

8 kap 7 §

20.45

20.50

20.60

-

8H

a)

träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått eller på mer än 3
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.

12H

b)

träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000
kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter fast mått eller på mer än
20 000 men högst 50 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

16H

c)

träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 30 000 men
högst 100 000 kubikmeter fast mått eller på mer än 50 000 men högst
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

24H

d)

träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000
kubikmeter fast mått eller på mer än 150 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.

10H

e)

pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår.

2H

6.1c

-

U

B

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i
form av
1.

träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 men
högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.

2.

träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 300 men
högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

3.

pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår.

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

50

a)

högst 20 000 kubikmeter per kalenderår

70

b)

mer än 20 000 kubikmeter per kalenderår

C

Anläggning för tillverkning av

66

8H
16H
24H

1.

fanér eller plywood, eller

2.

mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller
andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 6 §.

a)

högst 5 000 kubikmeter per kalenderår

b)

mer än 5 000 men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår

c)

mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår

-

20.65

-

3H

U

Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.

8 kap 8 §

20.70

-

15

B

Anläggning för lagring av
1.

mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på
land med begjutning av vatten, eller

2.

mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i
vatten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt
10 §.
8 kap 9 §

8 kap 10 §

-

20.80

20.90

20.95

-

-

-

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 §.

10H

a)

15H

b)

10H
15H
6

c)
d)
e)

mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning.
mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning
mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.

6H

2H

C

U

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1.

mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på
land med begjutning av vatten, eller

2.

mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i
vatten.

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med vattenbegjutning eller lagring i vatten.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

9 kap 1 §

21.10

6.1a

A
90
110
70
60
75
60

Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra
fibrösa material i industriell skala.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
mer än 10 000 ton massa (returfiber)

67

-

21.20

-

8H

U

Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §.

9 kap 2 §

21.30

6.1b

55

A

Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller
kartong per kalenderår.

9 kap 3 §

21.40

-

25

B

Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong i industriell
skala, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 §.

-

21.45

-

6H

U

Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

10 kap 1 §

22.10

-

25H

C

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

10 kap 2 §

22.20

-

10H

C

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

10 kap 3 §

22.30

-

20H

B

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.

10 kap 4 §

22.40

-

C

Anläggning

12H

1.

utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, eller

2.

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

a)

med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter
men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.

b)

med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter
men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.

c)

utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter
framkallas per kalenderår.

8H
6H
-

-

22.45

22.46

-

-

U

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där

4H

a)

mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.

2H

b)

mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

4H

U

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000
kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

11 kap 1 §

23.05

-

11 kap 2 §

23.10

1.3,
1.4a,
6.8

11 kap 3 §

23.20

-

11 kap 4 §

23.30

1,2

110

A

Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.

A

Anläggning för

75

a)

tillverkning av koks,

110

b)

överföring av kol till gas- eller vätskeform, eller

140

c)

tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är tillståndspliktig
enligt 17 kap. 4 §.

75

B

Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 2 § eller 17 kap. 4 §.

A

Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.
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a)
b)

140
225
11 kap 5 §

23.40

-

60

A

Anläggning för
1.
2.
3.

11 kap 6 §

23.50

-

60

A

högst 500 000 ton per kalenderår.
mer än 500 000 ton per kalenderår.

upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.

Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER

12 kap 1 §

24.10

4.1a-k,
4.2a-e,
4.4,
4.5,
4.6

90

A

Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka
1.
2.
3.

organiska ämnen,
kloralkali, eller
mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider),
bindemedel för färg och lack eller bränsle ur vegetabiliska eller animaliska
oljor.

12 kap 2 §

24.20

4.1a-k,
4.2a-e,
4.4,
4.5,
4.6

50

B

Anläggning för att genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka
organiska ämnen.

12 kap 3 §

24.40

4.1a,
4.1b,
4.1d,
4.1f,
4.1h,
4.1i,
4.1k

90

B

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner i industriell
skala tillverka

-

50

12 kap 4 §

24.50

B

1.

ytaktiva ämnen (tensider),

2.

bindemedel för färg och lack, eller

3.

bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

Anläggning för tillverkning i industriell skala
1.

genom biosyntetiska reaktioner av

a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) biopolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
12 kap 5 §

24.60

4.2a-e,
4.3

B

Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller
biologiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande
gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller andra oorganiska
ämnen.
Tillståndsplikten gäller inte
1.

tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till
bassängbad,

2.

tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv
klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker,

3.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 21 kap. 1 eller 2 §,
eller

4.

om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §.

130
110

a)

fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel.

b)

sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel.

35

c)

acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd gas.

35

d)

andra oorganiska ämnen än de som nämns i a-c.
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12 kap 6 §

24.81

-

20H

C

Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle
ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala.

12 kap 7 §

24.90

-

20H

C

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

12 kap 8 §

24.100

-

16H

C

Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i
denna förordning.

12 kap 9 §

24.110

-

B

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka
1.
2.
3.
4.
5.

gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
sprängämnen,
pyrotekniska artiklar, eller
ammunition.

Tillståndsplikten gäller inte
1.

2.
3.

55
45
35
35

4.
5.
a)
b)
c)
d)

25

e)

tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”,
tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000
ton per kalenderår,
tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
mer än 20 000 ton per kalenderår.
mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och lack per kalenderår.
mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalenderår (utom färg och
lack).
högst 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten används eller
tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”.

70

12 kap 10 §

24.120

-

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka
1.
2.
3.

4.
5.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap. 2 §.
a) 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.
b) naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
c) mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
d) mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

25H

20H
12H
10H
-

12 kap 11 §

24.125

24.130

-

-

U

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka

8H

a)

högst 10 ton färg eller lack, rengöringsmedel eller

4H

b)

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

8H

c)

högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation.

20H

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, piloteller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

12 kap 12 §

24.135

24.140

-

naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 9 §,
mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 9 §,
mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller
andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 9 §.

8H

-

U

C

sprängämnen,
pyrotekniska artiklar,
ammunition,
mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, eller
andra kemiska produkter.

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, piloteller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
a)

mer än 1 men högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller

b)

mer än 1 men högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel
(farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte

35H
20H
12H
6H

1.
2.

apotek och sjukhus, eller
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

a)
b)
c)
d)

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.
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12 kap 13 §

24.150

-

20H

C

Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1-12
§§.

12 kap 14 §

24.160

3.1c

30

B

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton magnesiumoxid per
kalenderår.

-

24.165

-

10H

U

Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per
kalenderår.
GUMMI OCH PLASTVAROR

13 kap 1 §

25.10

-

B

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen
baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap. 2 §.

13 kap 2 §

25.11

40

a)

mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår

60

b)

mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår

-

C

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

-

25.15

-

13 kap 3 §

25.20

-

8H

a)

12H

b)

20H

c)

30H

d)

2H

U

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

B

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1.
2.
3.

25

a)

30

b)

c)
20

13 kap 4 §

25.30

-

12H

mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

C

polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår.
polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast
om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår,
eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500
ton plastråvara per kalenderår.

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
plast, om
1.

produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och

2.

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

-

25.35

-

2H

U

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

13 kap 5 §

25.40

-

20

B

Anläggning för flamlaminering med plast.
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13 kap 6 §

25.50

-

C

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
1.

tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering
eller mekanisk bearbetning, eller

2.

beläggning eller kalandrering med plast.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

4H

a)
b)
c)
d)

6H

e)

8H

f)

16H

g)

25H

h)

4H
8H
16H

-

mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning
eller kalandrering med plast.
mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning
eller kalandrering med plast
mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.

25.55

-

2H

U

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning.

25.56

-

2H

U

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrering med plast.
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter

14 kap 1 §

26.10

3.3, 3.4

50

B

Anläggning för
1.
2.

-

26.15

-

14 kap 2 §

26.20

-

10H

tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår,
eller
smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive
tillverkning av mineralull.

U

Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

B

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning
av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1.

mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
35

a)

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

20

b)

mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.

35

c)

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

20

d)

mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
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14 kap 3 §

26.30

-

10H

C

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning
av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1.

mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

2.

mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

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

26.35

-

4H

U

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning
av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1.

högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

2.

mer än 1 ton men högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.

14 kap 4 §

26.40

-

20H

C

Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §.

14 kap 5 §

26.50

3,5

35

B

Anläggning för att genom bränning
1.

tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller

2.

tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger
fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300
kilogram per kubikmeter.

14 kap 6 §

26.51

-

35

B

Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

-

26.52

-

4H

U

Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 1 ton men högst 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller
används.

14 kap 7 §

26.60

-

25H

C

Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

-

26.65

-

4H

U

Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton men högst 100 ton keramiska
produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips

14 kap 8 §

-

26.70

26.75

3.1a

-

130

8H

A

U

Anläggning för att
1.

i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller

2.

i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.

Anläggning för att
1.

i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller

2.

i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.

14 kap 9 §

26.80

-

130

B

Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 8 §.

14 kap 10 §

26.90

3.1b

30

B

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.

14 kap 11 §

26.100

-

20H

C

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter
per år, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10 §.

-

26.105

-

6H

U

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

14 kap 12 §

26.110

-

12H

C

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

-

26.115

-

4H

U

1.

betong eller lättbetong per kalenderår, eller

2.

varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

Anläggning för tillverkning av mer än 50 ton men högst 500 ton
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14 kap 13 §

26.120

-

25H

C

1.

betong eller lättbetong per kalenderår, eller

2.

varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår eller

3.

varor av gips per kalenderår.

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
Andra icke- metalliska mineraliska produkter

14 kap 14 §

26.130

3,2

55

B

Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.

14 kap 15 §

26.140

-

55

B

Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.

14 kap 16 §

26.150

-

C

Asfaltverk eller oljegrusverk
1.

som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller

2.

som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

20H

a)

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

12H

b)

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

-

26.155

-

2H

U

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

14 kap 17 §

26.160

-

10H

C

Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 §.
STÅL OCH METALL

15 kap 1 §

27.10

2,2

A

Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om
produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

15 kap 2 §

27.20

160

a)

om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår.

100

b)

om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per
kalenderår.

60

c)

om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 100 000 ton per
kalenderår.

50

d)

anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen
överstiger 15 000 ton per kalenderår.

-

A

Anläggning för
1.

produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller

2.

behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 3 §.
70
60

a)

mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår.

b)

högst 50 000 ton per kalenderår.

75

15 kap 3 §

27.30

2.3a-c

A

Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår,
2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule
och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller
3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår.

120
80

a)
b)

80

c)

60

d)

e)
50

f)
30

g)
15
h)
60
i)
50
j)
30
k)
15

15 kap 4 §

27.31

-

15 kap 5 §

27.32

-

40

A

Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av
mer än 100 000 ton stål per kalenderår.

B

Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av
högst 100 000 ton stål.
a) mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
b) högst 20 000 ton per kalenderår.

B

Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller
stål per kalenderår.
a) mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller gjutsand används.
b) mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
c) mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där inte form- eller gjutsand används.
d) mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller
gjutsand används.

B

Anläggning för gjutning för en produktion av

45
30
15 kap 6 §

27.40

2,4
35
40
15
25

15 kap 7 §

27.50

-

Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår
Varmvalsning av mer än 120 000 ton men högst 500 000 ton råstål per
kalenderår.
Hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule
och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt.
Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av zink av mer än 10 000 ton per kalenderår.
Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av zink av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av zink av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår.
Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av zink av högst 100 ton per kalenderår.
Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med
utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med
utsläpp av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller
sköljvatten.
Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med
utsläpp av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 process- eller
sköljvatten.
Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3
process- eller sköljvatten.

76

1.

mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 6 §, eller

2.

mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
14 §.

20

a)

mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår

25

b)

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår

15 kap 8 §

27.60

-

6H

C

Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål,
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 6, 7 eller 14 §.

-

27.65

-

2H

U

Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål,
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.

15 kap 9 §

27.70

2.5a

A

Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer
än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Ur malm eller slig:

25

a)

mer än 1 000 men högst 3 000 ton

35

b)

mer än 3 000 men högst 20 000 ton

70

c)

mer än 20 000 men högst 80 000 ton

120

d)

mer än 80 000 ton

Ur sekundärt råmaterial (skrot mm):

15 kap 10 §

27.80

2.5a

20

e)

mer än 1 000 men högst 3 000 ton

30

f)

mer än 3 000 men högst 20 000 ton

50

g)

mer än 20 000 men högst 80 000 ton

100

h)

mer än 80 000 ton

25

B

Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte

15 kap 11 §

27.90

-

A

1.

gjuterier, eller

2.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.

Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än
1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier, eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9 eller 10 §.

45

a)

mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

b)

mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.

c)

mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

75
120
15 kap 12 §

27.91

-

20

B

Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska
processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1.

gjuterier, eller

2.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.

77

15 kap 13 §

15 kap 14 §

27.100

27.101

2.5b

2.5b

A

Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter,
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än
1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.

130

a)

mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.

95

b)

mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per
kalenderår.

70

c)

mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per
kalenderår.

70

B

Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinnings-produkter,
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än
5 000 ton metaller per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.

15 kap 15 §

27.110

-

25

B

Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter,
inklusive framställning av legeringsmetall.
Tillståndsplikten gäller inte

15 kap 16 §

27.120

-

B

1.

gjuterier, eller

2.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall
ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 9-15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
a)
b)
c)
d)

25
45
85
120
15 kap 17 §

27.130

-

B

högst 3 000 ton per kalenderår.
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
mer än 80 000 ton per kalenderår.

Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, för en produktion av mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13
eller 14 §.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

8
15
25
35
50
90

mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
mer än 20 000 ton per kalenderår.

15 kap 18 §

27.140

-

5H

C

Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
13, 14 eller 17 §.

-

27.145

-

2H

U

Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

16 kap 1 §

28.10

2,6

B

5
10
20
35

Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en
sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.
a) mer än 10 men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
b) mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
c) mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
d) mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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-

28.15

-

16 kap 2 §

28.20

-

4H

U

Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en
sammanlagd volym som är högst 1 kubikmeter.

B

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om
1.
2.

behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1
kubikmeter, och
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte
1.
2.
3.
a)

10
15

b)

25

c)

40
16 kap 3 §

28.30

-

d)
B

betning med betpasta,
järnfosfatering, eller
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anläggning för
1.

beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller

2.

våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten
ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod.
a)
b)
c)
d)
e)

10
15
25

f)

40

g)
16 kap 4 §

28.40

-

8H

C

mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avlopp

svatten per kalenderår.
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1.
2.

-

28.45

-

2H

U

beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

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.
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16 kap 5 §

28.50

-

B

Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk
sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15
kap. 3 §.
Med uppsamling och filter:
a) Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår.
b) Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår.
c) Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
d) Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår.
Utan uppsamling och filter:
e) Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår.
f) Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår.
g) Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
h) Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår.

5
10
15
25
10
15
25
40
16 kap 6 §

28.60

-

8H

C

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-

28.65

-

4H

U

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

16 kap 7 §

28.70

-

C

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

8H
12H
-

28.701

-

4H

U

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

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 19 kap. 1-5 §§,
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.

80

16 kap 8 §

28.71

-

6H

C

Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §.

16 kap 9 §

28.80

-

25

B

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort
lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.

16 kap 10 §

28.90

-

C

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort
lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19
kap. 1, 2 eller 4 §.
a)
b)

4H
15

högst 1 ton metallgods per kalenderår
mer än 1 men högst 50 ton metallgods per kalenderår

ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §

31.10

-

125

A

Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium,
bly eller kvicksilver ingår.

17 kap 2 §

31.20

-

55

B

Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte
kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

17 kap 3 §

31.30

-

10H

C

Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande
ljuskällor.

17 kap 4 §

31.40

6,8

145

A

Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller
grafitisering.

17 kap 5 §

31.50

-

140

A

Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 4 §.

17 kap 6 §

31.60

-

15H

C

Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer

18 kap 1 §

34.10

-

15H

C

Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

18 kap 2 §

34.20

-

8H

C

Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon

18 kap 3 §

34.30

-

B

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1.
2.

140

a)

100

b)

80

c)

40

d)

100

e)

60

f)

30

g)

fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till högst 3,5 ton.
fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst
3,5 ton.
fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
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18 kap 4 §

34.40

-

25H

C

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1.

fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer
än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3§.
-

34.45

-

6H

U

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
a)
b)

högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer
än 3,5 ton.

Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 §

34.50

-

25H

C

Anläggning för
1.
2.
3.

tillverkning av järnvägsutrustning,
tillverkning av flygplan, eller
reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 §

34.60

-

90

A

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en
tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.

18 kap 7 §

34.70

-

50

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.

18 kap 8 §

34.80

-

C

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
1–10 §§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
a)
b)
c)
d)

8H
12H
18H
25H
-

34.85

-

U

större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
större än 10 kubikmeter men högst 15 kubikmeter.
större än 15 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

2H

a)
b)

4H
U

34.86
2H
4H
4H

högst 200 liter
större än 200 liter men högst 1 kubikmeter.

Annan verkstad än som avses under punkterna 34.10 - 34.85 vars yta,
inklusive yta för montering, uppgår till
a)
b)
c)

mer än 50 men högst 500 kvadratmeter.
mer än 500 men högst 1 500 kvadratmeter.
mer än 1 500 kvadratmeter.
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Gas- och oljeplattformar
18 kap 9 §

35.10

-

140

A

Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja
eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap.
miljöbalken.
Skeppsvarv

18 kap 10 §

35.20

-

8H

C

Skeppsvarv
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

19 kap 1 §

39.10

6,7

75

B

Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en
förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer
än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår. Med förbrukning
avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt
eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även
återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel
som slutligt bortskaffas som avfall.

19 kap 2 §

39.20

-

55

B

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
1. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller
lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av
vegetabilisk olja,
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska
produkter, eller
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim
eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.

19 kap 3 §

39.30

-

10H

C

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1.
2.

mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge
ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge
nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
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12.
13.
14.
15.

mer än 5 ton i limbeläggning,
mer än 5 ton i annan beläggning,
mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.
19 kap 4 §

39.40

-

55

B

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. 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
meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

19 kap 5 §

39.50

-

10H

C

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 eller 4 §.

-

39.55

-

6H

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg organiska eller
halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma
som i 1 § andra stycket.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

20 kap 1 §

39.60

-

20

B

Anläggning för lagring eller annan hantering av
1.

2.

3.

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,
andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras
mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50
000 ton per kalenderår, eller
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.
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20 kap 2 §

39.70

-

12H

C

Anläggning för lagring av
1.

2.
a)

b)

3.
-

39.75

-

4H

U

gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras
mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
andra kemiska produkter än som avses i 1, om
någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig”, och
det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk
industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid
ett och samma tillfälle, eller
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.

1.

Anläggning för lagring av
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

a)

någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig",
"frätande", ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig”, och

b)

det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk
industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid
ett och samma tillfälle, eller

3.

andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen
lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap 3 §

39.80

-

15

B

Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

-

39.85

-

4H

U

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

20 kap 4 §

39.90

-

6H

C

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

-

39.95

-

4H

U

Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller
annat träbränsle per kalenderår.
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GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
Gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 1 §

40.05

1.4b

55

B

Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med en
total installerad tillförd effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.

21 kap 2 §

40.10

-

35

B

Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt
bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §
eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

21 kap 3 §

40.20

-

16H

C

Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
Kärnkraft

21 kap 4 §

40.30

-

120

A

Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
Förbränning

21 kap 5 §

40.40

1,1

100

A

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

21 kap 6 §

40.50

1,1

40

B

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 50
megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §.

21 kap 7 §

40.51

-

35

B

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än
20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

21 kap 8 §

40.60

-

C

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1.

mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja
eller bränslegas, eller

2.

mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja
eller bränslegas.

Anmälningsplikten gäller inte

-

40.65

-

21 kap 9 §

40.70

-

1.

stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid
elavbrott, eller

2.

om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7
eller 9 §.

6H

a)

Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller
bränslegas.

10H

b)

Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas
används..

10H

c)

Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller
bränslegas

U

Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst
10 megawatt.

C
4H

Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20
megawatt.
a) högst 3 MW

8H

b)

mer än 3 men högst 10 MW

12H

c)

mer än 10 men högst 20 MW

4H
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Vindkraft
21 kap 10 §

21 kap 11 §

40.90

40.95

-

-

12

10

B

B

Verksamhet med
1.

två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om
vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150
meter,

2.

ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och
står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller

3.

ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och
står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.

Verksamhet med
1.

sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om
vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120
meter,

2.

ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och
står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller

3.

ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre
än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten
eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
10 §.
21 kap 12 §

40.100

-

C

Verksamhet med

4H

1.

ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,

8H

2.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller

8H

3.

ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10
eller 11 §.
-

40.105

-

2H

U

Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50
meter.
Värme- och kylanläggningar

21 kap 13 §

40.110

-

16H

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.

21 kap 14 §

40.120

-

4H

C

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

-

41.90

-

2H

U

Vattenverk
AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

22 kap 1 §

45.10

-

A

Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor
monteras ned eller avvecklas,
från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift,
servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat
radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från
anläggningsplatsen.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
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23 kap 1 §

-

50.10

50.15

-

8H

-

C

U

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.

Anläggning för tvättning av

2H

a)

färre än 1 500 personbilar

4H

b)

fler än 1 500 men högst 5 000 personbilar per kalenderår,
färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

23 kap 2 §

50.20

-

C

Anläggning där det per kalenderår hanteras
1.

mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller

2.

mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

-

50.25

-

-

50.30

-

3H

a)

mer än 1 000 men högst 2 000 flytande motorbränsle.

6H

b)

mer än 2 000 men högst 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle eller
mer än 1 miljon men högst 5 miljoner normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.

8

c)

mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle eller mer än 5 miljoner
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

2H

U

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle eller högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle för försäljning.

U

Fordonsverkstad vars yta uppgår till

3H

a)

mer än 50 men högst 500 kvadratmeter.

4H

b)

mer än 500 men högst 1 500 kvadratmeter

6H

c)

mer än 1 500 kvadratmeter

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar
24 kap 1 §

63.10

-

B

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

24 kap 2 §

63.20

-

1.

hamn för Försvarsmakten, eller

2.

färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

10
30

a)

Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalenderår.

b)

Allmän hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår

60

c)

Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp per kalenderår.

100

d)

Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår.

160

e)

Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår.

14H

C

Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.

63.25

2H

U

Småbåtshamn
Flygplatser

24 kap 3 §

63.30

-

A

Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
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Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt
4 §.

30
60
160
180

a)

högst 5 000 landningar per kalenderår.

b)

mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår.

c)

mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår.

d)

mer än 50 000 landningar per kalenderår.

24 kap 4 §

63.40

-

45

B

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.

-

63.45

-

8H

U

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är kortare än 1 200 meter.

24 kap 5 §

63.50

-

3H

C

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3
eller 4 §.

-

63.55

-

2H

U

Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
LABORATORIER

25 kap 1 §

73.10

-

15H

C

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än
5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som

-

73.15

-

U

1.

ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon annan bestämmelse i denna förordning,

2.

är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller

3.

ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5
000 kvadratmeter med de undantag som anges i 1 §.

2H

a)

högst 300 kvadratmeter

4H

b)

mer än 300 men högst 1 000 kvadratmeter

8H

c)

mer än 1 000 men högst 5 000 kvdratmeter

TANKRENGÖRING
26 kap 1 §

74.10

-

15

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, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”.

26 kap 2 §

74.20

-

12H

C

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 §

85.10

-

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

12H

a)

fler än 200 men högst 700 vårdplatser

25H

b)

fler än 700 vårdplatser

-

85.15

-

4H

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2 §

85.20

-

10H

C

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

-

85.25

-

3H

U

Tandläkarmottagning
RENING AV AVLOPPSVATTEN

28 kap 1 §

90.10

-

28 kap 2 §

90.20

-

-

90.21

-

B

40

a)

Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller
mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

60

b)

Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer
eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

80

c)

Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande av en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter

20H

C

Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200
personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

U

Avloppsanläggning som är dimensionerad för högst 200
personekvivalenter.
a) 26 -100 pe
b) 101 – 200 pe

B

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera
sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4,
10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9
kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5,
8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §,
19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en annan
verksamhetsutövare.

6H
10H
28 kap 3 §

90.25

Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer
eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar
mer än 2 000 personekvivalenter.

6,11

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
30

a)

Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av en
annan verksamhetsutövare.

60

b)

Mottagande av avloppsvatten från mer än en men högst tio sådana
anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.

80

c)

Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar som
drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.

AVFALL
Mellanlagring
29 kap 1 §

90.30

-

20

B

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av
1.

mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
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2.

mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig
enligt 1.

Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid
än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.
29 kap 2 §

90.40

-

C

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikten gäller inte

29 kap 3 §

90.45

5,5

1.

anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller

2.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

4H
6H

a)

mer än 10 men högst 2 500 ton

b)

mer än 2 500 men högst 5 000 ton

12H

c)

mer än 5 000 men högst 10 000 ton

40

B

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.

29 kap 4 §

90.50

-

20

B

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till
1.

mer än 5 ton oljeavfall,

2.

mer än 30 ton blybatterier,

3.

mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,

4.

mer än 30 ton impregnerat trä, eller

5.

mer än 1 ton annat farligt avfall.

Tillståndsplikten gäller inte

29 kap 5 §

90.60

-

6H

C

1.

anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller

2.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
1.

som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte
uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller

2.

om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till

a)

mer än 5 ton oljeavfall,

b)

mer än 30 ton blybatterier,

c)

mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,

d)

mer än 30 ton impregnerat trä, eller

e)

mer än 1 ton annat farligt avfall.

Anmälningsplikten gäller inte

-

90.65

-

U
2H
2H

1.

anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller

2.

anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte
vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska
produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt
avfall, eller

3.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

Anläggning för mellanlagring av hushållens farliga avfall
a)

i särskilda miljöstationer

b)

i detaljhandeln som mottar uttjänta produkter av eget sortiment
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Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
29 kap 6 §

90.70

-

B

Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade
avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.

20
35
29 kap 7 §

90.80

-

12H

C

a)

större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

b)

större än 75 000 ton per kalenderår.

Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade
avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6§.

29 kap 8 §

90.90

-

29 kap 9 §

90.100

-

12H

C

Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som
består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.

B

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än
farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte

29 kap 10 §

90.110

1.

krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller

2.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 eller 50 §.

40

a)

den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst
50 000 ton per kalenderår.

80

b)

den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår.

-

C

5H
10H
15H
20H

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.
a)

mindre än 2 500 ton avfall per kalenderår.

b)

större än 2 500 ton men högst 5 000 ton avfall per kalenderår.

c)

större än 5 000 ton men högst 7 500 ton avfall per kalenderår.

d)

större än 7 500 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.

Uttjänta motordrivna fordon
29 kap 11 §

90.119

-

20

B

Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning,
demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta
motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).

29 kap 12 §

90.120

-

12H

C

Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning,
demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar
som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
Användning för anläggningsändamål

29 kap 13 §

90.130

-

29 kap 14 §

90.140

-

16

B

Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är
ringa.

C

Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

2H

a)

högst 1 000 ton per kalenderår

4H

b)

mer än 1 000 men hösdt 10 000 ton per kalenderår

6H

c)

mer än 10 000 men högst 20 000 ton per kalenderår

10H

d)

mer än 20 000 ton per kalenderår

Biologisk behandling
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29 kap 15 §

90.150

-

120

A

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte

29 kap 16 §

90.160

-

B

1.

park- och trädgårdsavfall, eller

2.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 §.

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte

29 kap 17 §

90.170

1.

park- och trädgårdsavfall, eller

2.

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49 eller 50 §.

16

a)

större än 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

32

b)

större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

64

c)

större än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

-

C

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
1.

den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
större än 10 ton per kalenderår, eller

2.

den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
15, 16, 49 eller 50 §.

-

90.175

-

4H

a)

Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
större än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.

8H

b)

Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
större än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.

2H

c)

Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per
kalenderår.

2H

U

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per
kalenderår.
Förbränning

29 kap 18 §

29 kap 19 §

90.180

90.181

5.2b

A

Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

200

a)

mer än 25 000 ton per kalenderår.

140

b)

mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

80

c)

mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

5.2b

A

Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

200

a)

mer än 25 000 ton per kalenderår.

140

b)

mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

80

c)

mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 20 §

90.190

-

30

B

Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 18 §.

29 kap 21 §

90.191

-

30

B

Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 18 §.
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29 kap 22 §

90.200

5.2a

120

A

Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte

29 kap 23 §

90.201

5.2a

120

A

1.

vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

2.

rent träavfall som energiåtervinns.

Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte

29 kap 24 §

90.210

5.2a

80

B

1.

vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

2.

rent träavfall som energiåtervinns.

Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1.

vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

2.

rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 §.
29 kap 25 §

90.211

5.2a

80

B

Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1.

vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

2.

rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 §.
29 kap 26 §

90.220

-

B

Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1.

vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

2.

rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22
eller 24 §.

29 kap 27 §

90.221

10
16

a)

större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

a)

större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

30

b)

större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

-

B

Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1.

vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

2.

rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23
eller 25 §.

29 kap 28 §

90.230

-

15

a)

större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

20

b)

större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

30

c)

större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

4H

C

Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller
26 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1.

vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller

2.

rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
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29 kap 29 §

90.231

-

6H

C

Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller
27 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast

-

90.235

-

4H

U

1.

vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller

2.

rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

Förbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 23-29 §§.
Undantaget är anläggning där endast
1.

vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller

2.

rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

Animaliska biprodukter
29 kap 30 §

90.240

6,5

B

Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-,
kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.

30

a)

mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliska biprodukter.

60

b)

mer än 10 000 ton animaliska biprodukter

29 kap 31 §

90.250

-

16H

C

Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori
2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.

29 kap 32 §

90.260

-

12H

C

Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 kap. 34
§.
Uppläggning

29 kap 33 §

29 kap 34 §

-

90.270

90.280

90.285

-

-

-

B

Uppläggning av muddermassa
1.

på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller

2.

i större mängd än 1 000 ton.

15

a)

mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton

30

b)

mer än 2 500 ton

6H

2H

C

U

Uppläggning av
1.

högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa,
eller

2.

inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering

29 kap 35 §

90.290

5,4

29 kap 36 §

90.300

5,4

120

A

Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

B

Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om
1.

den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller

2.

den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än
25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 35 eller 41 §. Den tillförda mängden är

95

a)

större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

20

b)

större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

30

c)

större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

56
29 kap 37 §

29 kap 38 §

29 kap 39 §

90.310

90.320

90.330

-

B

15

a)

högst 2 500 ton per kalenderår

25

b)

större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

40

c)

större än 10 000 ton per kalenderår.

5,4

5,4

Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35, 36
eller 41 §. Den tillförda mängden avfall är

A

Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 10 000 ton per kalenderår. Den tillförda mängden är

120

a)

större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

160

b)

större än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

225

c)

större än 100 000 ton per kalenderår.

32

B

Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden är
1.

avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller

2.

den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än
25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 38 eller 41 §.
29 kap 40 §

90.340

-

B
15
32

29 kap 41 §

90.341

-

6H

C

Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §.
a)

högst 1 000 ton per kalenderår

b)

större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår

Sluttäckt anläggning för deponering av avfall 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.
Annan återvinning eller bortskaffande

29 kap 42 §

90.350

-

120

A

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av
uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 38 eller 44 §.

29 kap 43 §

90.360

-

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av
uppgrävda massor.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 38, 39, 40, 42 eller 44 §.

29 kap 44 §

29 kap 45 §

90.370

90.375

-

-

8

a)

högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.

20

b)

mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda massor per
kalenderår.

30

c)

mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år.

16H

15H

C

C

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda
förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om
1.

anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och

2.

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38, 39 eller 40 §.

Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid
platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är
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högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och mängden
avfall som behandlas är högst
2 000 ton.
29 kap 46 §

90.380

-

20

B

Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i
den verksamhet där anläggningen finns.
Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till materialåtervinning
eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §.

29 kap 47 §

90.390

-

8H

C

Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1.

avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och

2.

behandlingen leder till materialåtervinning.

29 kap 48 §

90.400

-

20

B

Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter
som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade
klorfluorkarboner eller halon.

29 kap 49 §

90.405

5.3ai-iv

40

B

Anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt avfall genom
1.

biologisk behandling,

2.

fysikalisk-kemisk behandling,

3.

förbehandling av avfall för förbränning, eller

4.

samförbränning eller behandling av slagg eller aska.

Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden avfall är större än
12 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 50 § eller 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
29 kap 50 §

90.406

5.3av,
5.3biiv

50

B

Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att återvinna eller
bortskaffa, annat avfall än farligt avfall genom biologisk behandling,
förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning, behandling av
slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om
1.

den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår,
eller

2.

den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och
verksamheten består av endast anaerob biologisk behandling.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
29 kap 51 §

90.410

-

100

A

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall,
om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§.

29 kap 52 §

90.420

-

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall,
om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6-10, 13-17, 22-37 och 44-51 §§.

29 kap 53 §

90.430

-

80

a)

större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

50

b)

större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

30

c)

större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

20

d)

större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.

15

e)

större än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

20H

C

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
1, 2, 6-10, 13-17, 22-37, 44, 45 och 49-52 §§.
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29 kap 54 §

90.435

5.1a-k

A

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt ett
förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4,
D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2011:927), om
den tillförda mängden farligt avfall är större än
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18,
19, 38 eller 39 §.

29 kap 55 §

90.440

225

a)

större än 25 000 ton per kalenderår.

140

b)

större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

65

c)

större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

-

A

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48 och
54 §§.

29 kap 56 §

90.450

-

225
140

a)

större än 25 000 ton per kalenderår.

b)

större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

65

c)

större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

20

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar.
Tillståndsplikten gäller inte
1.

förorenade uppgrävda massor, eller

2.

om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
4, 5, 8, 11-14, 18-26, 30-34, 38-48, 54 och 55 §§.

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
29 kap 57 §

90.455

-

120

A

Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1
viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.

29 kap 58 §

90.456

5,6

120

A

Underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt avfall.

29 kap 59 §

90.457

-

65

A

Underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 58 §.

29 kap 60 §

90.458

-

80

B

Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall.
Radioaktivt avfall

29 kap 61 §

90.460

-

100

A

Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av
radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.

29 kap 62 §

90.470

-

100

A

Anläggning för bearbetning, lagring, slutförvaring eller annan hantering av
använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 61 §.
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SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 1 §

92.10

-

30 kap 2 §

92.20

-

15

B

Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.

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 per kalenderår.

2H

a)

mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.

4H

b)

mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.

6H

c)

mer än 100 000 skott per kalenderår.

-

92.25

-

2H

U

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst
5 000 skott per kalenderår.

30 kap 3 §

92.30

-

4H

C

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

-

92.40

-

2H

U

Golfbana
TEXTILTVÄTTERIER

31 kap 1 §

93.10

-

C

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om

-

93.15

1.

utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller

2.

verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 §.

8H

a)

mer än 2 ton men högst 10 ton

10H

b)

mer än 10 ton

-

U

Tvätteri som inte är anmälningspliktigt enligt 1 § eller 19 kap 3 §

4H

a)

högst 1 ton tvättgods per dygn

5H

b)

mer än 1 ton men högst 10 ton tvättgods per dygn

8H

c)

mer än 10 ton tvättgods per dygn

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 §

93.20

-

16

B

Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Verksamheter där det krävs särskild bedömning

FMH 26a §

-

4H

C

Verksamheter som avses i 26a § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och som kräver särskild bedömning om verksamheten ska
tillståndsprövas enligt 9 kap 6 § MB.
Om tillsynsmyndigheten finner att verksamheten eller åtgärden ska antas
medföra en betydande miljöpåverkan, ska myndigheten förelägga
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
Lackering m.m.

-

100.10

-

U
6H
4H

Förbrukning av
a) mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.
b) minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton
pulver per kalenderår.
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Hantering av brom- eller fluorkarboner
-

101.10

-

U

Omtappning av
a) mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.
b) mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
c) högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.

U

Omtappning av
a) mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.
b) mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
c) högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.

6H
4H
2H
-

101.20

6H
4H
2H

100

Taxebilaga 3

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Inom parentes taxa 2019.
Timtaxa 950 kr (925 kr)

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
Timtaxa (timavgift): 950 kr (925 kr)
Avgift för registrering av livsmedelsanläggning 950 kr (925 kr)
Avgift för omprovtagning av livsmedelsprov: timtaxan + analyskostnaden =
950 kr + analyskostnad (925 kr + analyskostnad)

Taxa för tillsyn av avloppsanläggning 1-25 personekvivalenter
Fast avgift: 2H (timtaxa)

Taxa enligt Strålskyddslagen
Timtaxa 950 kr (925 kr)

Taxa för tillsyn av animaliska biprodukter
Timtaxa 950 kr (925 kr)

Taxa för tillsyn av försäljning av tobak
Timtaxa 950 kr (925 kr)

Taxa för tillstånd för försäljning av tobak
Fast avgift 4 000 kr
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