Miljöprövningsförordning (2013:251) – Verksamhetskoder
Vid hantering av avfallsmassor kan anmälan respektive tillstånd behövas för miljöfarlig verksamhet,
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Nedan presenteras en översikt på olika verksamhetstyper som kan bli
aktuella. Observera att tabellen inte omfattar information om övriga eventuella tillstånd som kan
behövas gällande t.ex. vattenverksamhet, marklov/bygglov, Natura-2000 område mm.
Typ1

Kod2

Typ av verksamhet3

C

90.40

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

B

90.30

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Lagring som del av insamling

Kommentar: Lagring i 1 år innan bortskaffande eller 3 år innan återvinning är att betrakta som
deponi enligt 4§ Avfallsförordning (2011:927). Deponiverksamhet är alltid tillståndspliktig.
Sortering av icke farligt avfall
C

90.80

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

B

90.70

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
Mekanisk bearbetning av icke farligt avfall

C

90.110

B

90.100

C

90.141

B

90.131

Anmälningsplikt för att
1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 § (behandlingsanläggning avfall).
Användning för anläggningsändamål
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
Deponering

C

90.281

B

90.271

B

90.300
m. fl.

Deponering av icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna
har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som
massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken inte endast är ringa.
Deponering av icke-farligt avfall/farligt avfall är alltid tillståndspliktig såvida verksamheten inte
omfattar upplägg av muddermassor enligt kod 90.271

1. Typ visar vilken prövningsnivå som krävs. För en C – verksamhet krävs en anmälan som lämnas till Region
Gotland, Enhet miljö- och hälsoskydd. För en B- verksamhet krävs tillstånd som söks hos länsstyrelsen.
2. Koden för verksamheten enligt Miljöprövningsförordning (2013:251), anges vid i anmälan eller prövningen.
3. Förklaringen för ”typ av verksamheten” är en förenklad version av vad som står skrivet i
Miljöprövningsförordningen. Vid tveksamheter hänvisas till ursprungstexten.
Dokumentet är framtaget av Enhet Miljö- och hälsoskydd, Region Gotland 2017-09-19

