Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
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Fastställd av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1999-11-22. Ändrad 2001-06-11, 200211-25, 2003-03-17, 2003-11-24, 2006-12-06 (MHN § 199), 2008-12-15, 2011-12-12, 2015-09-07
§220, 2016-12-19, §§ 230, 231, 2019-06-17, § 190 och 2021-12-13 § 209.
Indexjusterad timtaxa Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Miljö- och byggnämnden 201712-19; § 163, 2018-12-18; § 152, 2019-12-17; § 327, 2020-12-17; § 291, 2021-12-14; § 287.
Gäller från och med 2022-01-01. Indexjusterat timpris 6 §: 1045 kr.
Till denna taxa tillhör följande taxebilagor:

1. Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika verksamheter och
prövningar.
2. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter.
3. Taxebilaga 3, placering i riskkolumn och erfarenhetsbedömning
Inledande bestämmelser

1§
Denna taxa gäller avgifter för Region Gotlands kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- 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.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till Region Gotland 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.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4§
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 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 avgiftens eller
ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Timavgift

6§
Avgiftsuttag sker:
1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast
avgift)
2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i
taxebilaga 2 (fast årlig avgift)
3) I förhållande till den faktiska nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift) och
4) Enligt andra grunder som anges i taxan.
7§
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid 1020 kronor.
8§
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och
beslut.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut. För inspektioner,
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9§
Avgiftsbeloppet i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjat gälla. Utgångspunkt
för indexuppräkning är oktober månad 2015.
Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja
avgiftsbeloppet (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad
på SKR:s webbplats för oktober månad före avgiftsåret.
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 §
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
11 §
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 den fasta
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare
tillfälle, tas timavgift ut för Region Gotlands kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
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12 §
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.
13 §
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Timavgift debiteras för faktisk nedlagd tid
för handläggning av ansökan som återtas innan beslut i ärendet.
14 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av Region Gotland är
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta Region Gotlands kostnader enligt 19 kap.
4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av Region Gotland och för kungörelser i
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta Region Gotlands kostnader för kungörelser i
ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen
(1998:1252) om områdesskydd.
15 §
Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas
ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna text.
Avgifter för anmälningsärenden

16 §
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Om en anmälan 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 det
belopp som anges för högst två övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
Timavgift debiteras för faktisk nedlagd tid för handläggning av anmälan som återtas innan beslut i
ärendet.
17 §
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta Region Gotlands
kostnader för kungörelser i ärendet.
18 §
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att
tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt

19 §
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges
i taxebilaga 2 ska betalas en fast årlig avgift som baseras på den tillsynstid som miljö och
byggnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten.
Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av
en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning
(placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och
riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att
tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.
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Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för
denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årliga avgiften. För
sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 §
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av eller fast avgift genom att den handläggningstid som
anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
21 §
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som anger huvudverksamheten med tillägg av 25
procent av summan av de belopp som anges för högst två övriga verksamheter.
22 §
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 verksamheten har vunnit laga
kraft eller anmälan skett - 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 timavgift ut.
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
23 §
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 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.
Nedsättning av avgift

24 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa
sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.

25 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Region Gotland. Betalning ska ske inom tid som
anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.

26 §
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.
27 §
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.
28 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.
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Taxebilaga 1 – Avgifter för olika ärendetyper
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN

Avgift

Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken).
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

timavgift

timavgift

(2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken)
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3§ 3 st
miljöbalken).

timavgift

SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter (7 kap 18b § MB).
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde (Gällande föreskrifter).
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta
skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen
enligt 7 kap 24 §.
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller kulturreservat, naturminne, djuroch växtskyddsområde eller vattenskyddsområde (Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.).
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens avseende natur- eller
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde (Gällande
föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m.).
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön i ett biotopskyddsområde (7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap. 8 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)).

timavgift
timavgift
timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde
(Gällande föreskrifter).

timavgift

Tillsyn
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopeskyddsområden, vattenskyddsområden som
kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter
om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap
24 § miljöbalken, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och
järnvägsanläggningar (2 kap 9 § miljötillsynsförordningen).

timavgift
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MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) eller enligt Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön för Region Gotland respektive handläggning av anmälan enligt 14 § FMH:
1.

1. Prövning av nytt WC-avlopp eller nytt BDT-avlopp inklusive eventuell sluten tank för ett hushåll.
Tillståndspliktig ändring av befintligt avlopp ingår.

2.

2. Prövning av nytt WC-avlopp eller BDT-avlopp inklusive eventuell sluten tank till gemensam
avloppsanläggning för 2 – 5 hushåll, om prövning sker samtidigt. Om fler nytillkomna hushåll finns på
samma fastighet uttas en avgift per hushåll. Tillägg för tillståndspliktig ändring se under punkt 5.

4.

3. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26 – 200 pe (personekvivalenter) - om
prövning sker samtidigt

5.

4. Tillståndspliktig ändring av avloppsanordning för ett hushåll med anslutet WC eller ändring av BDTavlopp inklusive eventuell sluten tank.
5. Tillståndspliktig ändring med del i gemensam avloppsanläggning för 2 – 5 hushåll med anslutet WC
eller ändring av BDT-avlopp inklusive eventuell sluten tank. Om fler hushåll finns på samma fastighet
uttas en avgift per hushåll.
6. Anordnande av sluten tank (gäller även annan uppsamlingsanordning)

-

7. Omskrivning/ersättning av tillstånd där ingen ny prövning krävs. Gäller även ersättning av
tidsbegränsade tillstånd enligt 16 kap. 2 § MB, där ingen ny prövning krävs.
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten,
eller grundvatten enligt vad Region Gotland har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2 (17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).
-

uttag där borrning krävs

-

ytligt uttag där borrning ej krävs (jordvärme)

10 x timtaxa
5 x timtaxa x
antal hushåll
timavgift
(per ansökan)
8 x timtaxa
4 x timtaxa x
antal hushåll
4 x timtaxa
1 x timavgift

timavgift
2 x timtaxa

Handläggning av anmälan
Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2
eller av tillståndsplikt enligt ovan (14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).

4 x timtaxa

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2 (17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
-

uttag där borrning krävs

-

ytligt uttag där borrning ej krävs (jordvärme)

Anmälan om ny miljöfarlig verksamhet (9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251))
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet (1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)).

4 x timtaxa
2 x timtaxa
timavgift
Ingår i årlig
tillsynsavgift
enligt
taxebilaga 2. I
annat fall tas
timavgift ut.

Tillsyn
Avgift för tillsyn av enskilda avlopp med platsbesök.
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2

4 x timtaxa
Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2
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Tillsyn över miljöfarlig verksamhet som inte har fast årlig avgift och har normalt tillsynsbehov.
Inspektion på plats ingår vanligtvis.
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast årlig avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller
timavgift enligt taxebilaga 3 (26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen).

6 x timtaxa
(per insats)
timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
enligt vad Region Gotland har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa (39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad Region Gotland har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa (40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken).

timavgift

timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med
detaljplan (37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

2 x timtaxa

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller
arrangera:
1.

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor

2.

3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.
Anmälan i andra frågor enligt vad Region Gotland har föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa (40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken).

timavgift

4 x timtaxa
4 x timtaxa
timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som inte omfattas av årlig
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

Årlig tillsynsavgift enligt
Taxebilaga 2.
timavgift

(26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Tillsyn över verksamheter med höga ljudnivåer från musik.
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (26 kap 3 §
3 st miljöbalken).

timavgift
timavgift
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VATTENVERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan
Ansökan enligt vad Region Gotland har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa
om tillstånd till inrättande och användning av ny anläggning för grundvattentäkt om denna inte kräver
tillstånd enligt 11 kap miljöbalken (9 kap 10 § 2 st miljöbalken).

timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan enligt vad Region Gotland har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa
om inrättande och användning av ny anläggning för vattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11
kap miljöbalken (9 kap 10 § 2 st miljöbalken).

timavgift

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller anmälan enligt vad Region Gotland har föreskrivit
för att förhindra olägenheter för människors hälsa och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap
miljöbalken (9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)).

timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador (28 § förordningen (1989:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).

timavgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön (10 kap 11 § miljöbalken).
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en
allvarlig miljöskada (10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken).
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått (10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken).
Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 (2 kap
31 § p 3 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 2 st miljöbalken).
Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller
åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för (2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 § 2 st miljöbalken).

timavgift
timavgift
timavgift
timavgift
timavgift

JORDBRUK MM ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN

Tillsyn
Verksamhet som berörs av föreskrifter fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

timavgift

12 kap 10 § miljö-balken, 2 kap 32 § miljötillsynsförordningen)
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 20 §§
miljötillsynsförordningen (2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken).

timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Lagring av brandfarliga vätskor

Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i
cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer
än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar (3 kap 1 § 1 st
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)).

timavgift
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Information om cistern som tagits ur bruk (6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 §
p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)).
Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar (3 kap
1 § 2 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)).
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2 (Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-förorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 26 kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 § p5
miljötillsynsförordningen (2011:13)).

timavgift

timavgift

timavgift

Flourerande växthusgaser

Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton
koldioxidekvivalenter f-gas eller mer (14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)).
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser (15 § förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)).
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (2 kap
31 och 32 §§ miljötillsynsför-ordningen (2011:13)).

timavgift

1 x timtaxa

timavgift

Växtskyddsmedel

Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som har
inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018 (6 kap 1
och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS
2015:2)).
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel (2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel).
Ansökan om dispens från förbud att använda växtskyddsmedel (2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel).

timavgift

timavgift
timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel (2 kap 41 § Förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel).

timavgift

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut (9 kap
1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS
2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13) i lydelsen som gäller
fr o m 1 juli 2018).
Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel (9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen
(2011:13) i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018).
Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (2 kap 31
§ p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)).

timavgift

timavgift

timavgift
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Biocidprodukter

Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3) (4 kap 4 §
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3)).

timavgift

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till
(4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3), 2 kap 31
§ p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)).
Övrig tillsyn av biocidprodukter (Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)).

timavgift

timavgift

PCB

Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och anläggningar och
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (17 b § förordningen (2007:19) om PCB
m.m.).

timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b §
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
(18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.).

timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2 (Förordningen (2007:19) om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)).

timavgift

Övrigt avseende kemiska produkter

Tillsyn
Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga
verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden (2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)).
Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (1 kap
19 och 20 §§, 2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken).

timavgift

timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av
avfall (15 kap 25 § p 1 miljöbalken).
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall
även om ett sådant tillstånd inte krävs (15 kap 25 § p 2 miljöbalken).

Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 10 §
avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3
kap. 12 § avfallsförordningen (3 kap 15 § avfallsförordning (2020:614)).
Övriga ansökningar (9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614)).

1 x timtaxa
timavgift

timavgift

timavgift
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Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera eller på
annat sätt behandla annat avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § MB
(5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614), samt 38 § Region Gotlands avfallsföreskrifter.
Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering på fastigheten
själv återvinna eller bortskaffa avfall . 9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering (26 kap 3 § 3 st miljöbalken).

1 x timtaxa

2 x timtaxa
timavgift

Tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger 5 kap 1 §
resp 5 kap 7,8 §§ avfallsförordning (2020:614) (26 kap 3 § 3 st miljöbalken).
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (26 kap 3 § 3 st
miljöbalken).

timavgift
timavgift
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Taxebilaga 2 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter
I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod (med kursiv
stil) för sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen
(2013:251). För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10 a §
miljötillsynsförordningen (2011:13) anges ”i”.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF
Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK
Verksamhetskod/Klassningskod
AK
Avgiftsklass
PN
Prövningsnivå

A och B = tillståndsplikt
C = anmälningsplikt
U = utan prövnings-/anmälningsplikt

Lagrum VK/ KK AK PN Beskrivning
i MPF
JORDBRUK
2 kap
1§

1.10-i

7

2 kap
2§

1.11

7

Djurhållning
B Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för
produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.
B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nöt- kreatur, hästar eller minkar med mer
än 400 djuren- heter, 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.

2 kap
3§

1.20

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 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. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. 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 om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller
endast avser renskötsel.

1.20-1
1.20-2

4
3

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
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2 kap
4§

1.30

1

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

3 kap
1§

5.10

7

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

3 kap
2§

5.20

3

C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET- NING AV TORV, OLJA,
GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

4 kap
4§

10.30

1

Berg, naturgrus och andra jordarter
C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10000 ton totalt uttagen mängd
naturgrus.

4 kap
5§

10.40

1

C

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hek tar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

4 kap
6§

10.50

1

C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

4 kap
9§

11.20

7

Råpetroleum, naturgas och kol
B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §
(fjällområden).

4 kap
10 §

11.30

1

C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

4 kap
17 §

13.70

1

Annan utvinningsindustri
C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER
Slakterier

5 kap
1§

B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer
än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

15.10-i
15.10-1

19

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår eller med en slaktvikt av mer än 200 ton per
dygn.

15.10-2

11

- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår eller med en slaktvikt av
mer än 50 men högst 200 ton per dygn.

5 kap
2§

15.20

8

B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton
slaktvikt per kalenderår.

5 kap
3§

15.30

4

C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt
per kalenderår.

5 kap
4§

15.40-i

20

Livsmedel och foder av animaliska råvaror
B Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller
endast innebär paketering.
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5 kap
5§

15.45

B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart
animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass
eller endast innebär paketering.

5 kap
6§

15.45-1

11

- Beredning och behandling av enbart animaliska råvaror för en produktion av mer än 10
000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.

15.45-2

9

- Beredning och behandling av enbart animaliska råvaror för en produktion av mer än
2000 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.

15.50

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart
animaliska råvaror för en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per
kalenderår.
Anmälningspliken gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass
eller endast innebär paketering.

5 kap
6a §

15.50-1

8

- Beredning och behandling av enbart animaliska råvaror för en produktion av mer än
500 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.

15.50-2

3

- Beredning och behandling av enbart animaliska råvaror för en produktion av mer än 50
ton men högst 500 ton per kalenderår.

15.65

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart
animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 4 §,
2. endast avser mjölk, eller
3. endast innebär paketering.

15.65-1

9

- Beredning och behandling av enbart animaliska råvaror för en produktion av mer än
5000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

15.65-2

5

- Beredning och behandling av enbart animaliska råvaror för en produktion av mer än
500 ton men högst 5000 ton per kalenderår.
Rökeri

5 kap
7§

5 kap
8§

15.80

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

15.80-1
15.80-2

5
3

15.90-i

17

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror
B Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår,
2. mer än 300 ton per dygn om anläggningen är i drift mer än 90 dygn i rad under ett
kalenderår, eller
3. 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 endast innebär paketering.

5 kap
9§

15.95

15

B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart
vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck,
läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering. .
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5 kap
10 §

15.101

4

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart
vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §,
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck,
läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering. Förordning
(2016:1188).

5 kap
10a §

15.115

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart
vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton
produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §,
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
3. endast innebär paketering.

15.115-1

7

- Beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än
20 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

15.115-2

5

- Beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än
5 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Kvarnprodukter

5 kap
11 §

C Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton
men högst 75 000 ton per kalenderår.

15.125

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast
innebär paketering.
15.125-1

9

- Mer än 50 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

15.125-2

5

- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår
Livmedel och foder av kombinerade råvaror

5 kap
12 §

15.131-i

18

B Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med
en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till
a) mer än 75 ton per dygn, eller
b) mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, eller
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att
multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering

5 kap
13 §

15.141

15

B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
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5 kap
14 §

15.151

8

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en
produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

5 kap
14a §

15.155

4

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av
mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 § eller endast
innebär paketering
Mjölkprodukter

5 kap
15 §

15.170-i

5 kap
16 §

15.180

12

B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en
invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en
invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.

15.180-1

9

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.

15.180-2
15.180-3

8
5

- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Oljor och fetter

5 kap
17 §

15.185-i

17

B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror,
eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska
råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13
eller 15 §.

5 kap
18 §

15.190

11

B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på
animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13,
15 eller 17 §.

5 kap
19 §

15.200

5

C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton
men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 § eller om verksamheten endast avser
mjölkprodukter.
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Glass
5 kap
20 §

15.210

B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på
animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på
endast vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15
§.

5 kap
21 §

15.210-1

13

15.210-2
15.220

11
3

- Mer än 18 750 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst 18 750 ton per kalenderår
C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15
000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller
15 §.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker

5 kap
22 §

15.230

19

B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller
destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

5 kap
23 §

15.240

C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller
destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren
etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

15.240-1
15.240-2
15.240-3

9
7
5

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
Malt, maltdrycker och läskedrycker

5 kap
24 §

B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med
en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

15.250

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

5 kap
25 §

15.250-1

12

- Mer än 50 000 ton malt per kalenderår.

15.250-2
15.250-3
15.250-4
15.250-5

11
10
11
10

- Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår
- Högst 2 500 ton malt per kalenderår.
- Mer än 20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per kalenderår

15.250-6
15.250-7
15.250-8

9
12
11

- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per kalenderår
- Mer än 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per

15.250-9

10

- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per kalenderår

15.260

8

C bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med
en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
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Jäst
5 kap
26 §

15.270

19

B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om
minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
Kafferostning

5 kap
27 §

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.

15.280

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
15.280-1
15.280-2

9
5

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

5 kap
28 §

15.310

3

C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska
produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
någon av 1–27 §§.
TEXTILVAROR

6 kap
1§

6 kap
2§

17.10-i

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per
dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.10-1

24

- Mer än 80 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 20 000 ton textilfibrer eller
textilier per kalenderår.

17.10-2

22

- Mer än 10 ton/dygn men högst 80 ton/dygn textilfibrer eller textilier eller mer än 2 500
ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.20

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton
textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga
organiska föreningar per kalenderår.

6 kap
3§

17.20-1

14

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton textilmaterial per
kalenderår.

17.20-2

13

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller
textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton med högst 2500 ton
textilmaterial per kalenderår

17.20-3

11

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller
textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton
textilmaterial per kalenderår

17.30

5

C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton
textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER

7 kap
1§
7 kap
2§

18.10-i

18

18.20

18

7 kap
3§

18.30

5

B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000
ton hudar eller skinn per kalenderår.
B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar
eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
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TRÄVAROR
Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
8 kap
1§

8 kap
2§

20.05-i

20.10

10

8

B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion
av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot
blånadssvamp.
C Anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier med en produktion av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot
blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä

8 kap
3§

8 kap
4§

20.20
20.20-1
20.20-2
20.20-3
20.30

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.
17
14
11

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.
C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling
eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

20.30-1
20.30-2
8 kap
5§

9
7

20.40

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
C 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.

20.40-1

8

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår.

20.40-2

7

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.

20.40-3

4

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter
men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.

20.40-4

8

20.40-5

7

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter
men högst 150 000 kubikmeter ölst mått råvara per kalenderår.

20.40-6

4

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter
men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

20.40-7

5

- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår.

8 kap
6§

20.50-i

18

8 kap
7§

20.60

9

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
C Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
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8 kap
8§

Lagring av timmer
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.

20.70

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.

8 kap
9§

8 kap
10 §

20.70-1

9

- 1. Mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
- 2. Mer än 100 000 kubikmeter i vatten.

20.70-2

8

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av
vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.

20.70-3

7

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten,
eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
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 §.

20.80

20.80-1

7

20.80-2

5

20.80-3
20.80-4
20.80-5
20.90

3
7
5
3

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 ku bikmeter på land med
vattenbegjutning.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbebegutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter I vatten.
C 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.
Behandling mot blånadssvamp

8 kap
11 §

20.91

6

C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 1 eller 2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

9 kap
3§

21.40

9

9

B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300
ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.

10 kap
1§

22.10

10 kap
2§

22.20

5

C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

10 kap
3§

22.30

8

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

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
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10 kap
4§

22.40

C Anläggning
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 §.

22.40-1

3

22.40-2

6

22.40-3

4

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50
000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier

12 kap
2§

24.02-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.

12 kap
4§

24.04-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår.

12 kap
6§

24.06-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår.

12 kap
8§

24.08-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår.

12 kap
10 §

24.10-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår.

12 kap
12 §

24.12-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.

12 kap
14 §

24.14-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.

12 kap
16 §

24.16-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton plaster per kalenderår.

12 kap
18 §

24.18-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.

12 kap
20 §

24.20-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår.

12 kap
22 §

24.22-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.
Oorganiska kemikalier

12 kap
24 §

24.24-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton gaser per kalenderår.

12 kap
26 §

24.26-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton syror per kalenderår.

12 kap
28 §

24.28-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton baser per kalenderår.

12 kap
30 §

24.30-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton salter per kalenderår.

12 kap
32 §

24.32-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per
kalenderår.
Gödselmedel

12 kap
34 §

24.34-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per
kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade
på fosfor, kväve eller kalium.
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Växtskyddsmedel och biocider
12 kap
36 §

24.36-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.

12 kap
37 §

24.37

21

B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för
bekämpningsändamål.
Läkemedel

12 kap
39 §

24.39-i

12 kap
40 §

24.40

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.
C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

12 kap
41 §

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4

11
8
6
3

24.41

8

- 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.
C Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen

12 kap
43 §

24.43-i

21

B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.
Annan kemisk tillverkning

12 kap
44 §

24.44

8

C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka
organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller labo- ratorieskala eller annan icke
industriell skala.
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12 kap
45 §

24.45

B

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte
används eller tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen",
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
"akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori
1B", "frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet
kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A",
"mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2",
"reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B",
"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt
för ozonskiktet",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per
kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter,
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

12 kap
46 §

24.45-1

15

- Mer än 20 000 ton per kalenderår.

24.45-2
24.45-3

13
11

- 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.

24.45-4
24.45-5

11
10

- 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”.
C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen
sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §.

24.46

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
24.46-1

9

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår genom distillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter

24.46-2
24.46-3

8
6

24.46-4

5

- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-,
eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
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12 kap
47 §

24.130

8

C Anläggning för att genom endast fysikaliska proces- ser, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt till- verka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
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. 3 §.

25.10-1
25.10-2
13 kap
2§

16
12

25.11

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 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. 3 eller 4 §.

25.11-1
25.11-2
25.11-3
25.11-4
13 kap
3§

10
8
6
4

25.20

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gum miblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummi blandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummi blandning per kalenderår.
B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer
än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer
än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.

25.20-1

9

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än
200 ton plastrå vara per kalenderår

25.20-2

10

25.20-3

8

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än
500 ton plastrå vara per kalenderår, eller annan plast om produktio nen 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.

13 kap
4§

25.30

4

C 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 §.

13 kap
5§
13 kap
6§

25.40

8

B Anläggning för flamlaminering med plast.

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. 3 eller 4 §

25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4

7
4
3
9

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för be läggning eller kalandrering med plast.
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25.50-5

7

25.50-6

5

25.50-7

4

25.50-8

3

- Mer än 10 ton men högst 20 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 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap
1§
14 kap
2§

26.05-i

14

26.10-i

14

14 kap
3§

26.20

Glas, glasvaror och keramiska produkter
B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20
ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
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 eller 2 §.

14 kap
4§

26.20-1

11

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.

26.20-2

8

26.20-3

11

26.20-4

8

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av blyeller arsenikfö reningar) förbrukas per kalenderår

26.30

5

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, 2 eller 3 §.

14 kap
5§

26.40

8

C Anläggning för tillverkning av glasfiber.

14 kap
6§

26.50-i

11

B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor,
tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,
eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer
än 300 kilogram per kubikmeter.

14 kap
7§

26.51

11

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

14 kap
8§

26.60

9

C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Cement, betong, kalk, krita och gips

14 kap
10 §

26.80

27

B Anläggning för tillverkning av cement.

26.90-i

10

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §
B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12
500 ton kalk per kalenderår.

14 kap
11 §
14 kap
12 §

26.100

8

C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
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14 kap
13 §

26.110

4

14 kap
14 §

26.120

9

C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter

14 kap
15 §
14 kap
16 §

26.130-i

15

B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.

26.140

15

B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.

14 kap
17 §

26.150

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16
§.
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.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbe- stämmelser i mer än 90 kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.

26.150-1
26.150-2

8
6

14 kap
18 §

26.160

5

C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.

14 kap
19 §

26.170-i

10

B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår. Förordning (2016:1188).

14 kap
20 §

26.180

7

C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.
STÅL OCH METALL

15 kap
10 §

27.60

3

C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är
mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §

15 kap
18 §

27.140

4

C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.

16 kap
1§

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.

28.10-i
28.10-1

13

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

28.10-2

11

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-3

8

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-4
16 kap
2§

7

28.20

- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter,
och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta.

28.20-1

12

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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16 kap
3§

28.20-2

9

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

28.20-3

7

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

28.20-4

7

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

28.25

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
28.25-1
28.25-2
16 kap
4§

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.

4
2

- Om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
B 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.

28.30

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.

16 kap
5§

28.30-1
28.30-2
28.30-3
28.30-4

12
9
8
7

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.40

4

C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod eller
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.

16 kap
6§

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 §.

16 kap
7§

28.50-1
28.50-2

12
9

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter.

28.50-3

7

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter.

28.50-4

5

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling
och filter.

28.50-5
28.50-6

9
7

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med
uppsamling och filter.

28.50-7

5

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med
uppsamling och filter.

28.50-8

4

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling
och filter.

28.71

3

C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
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16 kap
8§

28.80

9

B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller
färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

16 kap
9§

28.90

7

C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller
färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap.
2 eller 3 §

16 kap
10 §

28.95

28.95-1
28.95-2

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

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.
ELEKTRISKA ARTIKLAR

17 kap
3§

31.30

5

C Anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller kvicksilver

17 kap
6§

31.60

7

C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer

18 kap
1§
18 kap
2§

34.10

7

C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordons- motorer per kalenderår.

34.20

4

C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Järnvägsutrustning och flygplan

18 kap
5§

34.50

18 kap
7§

34.70

9

C Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av motordrivna luftfartyg, eller
3. reparation av motordrivna luftfartyg.
Maskinell metallbearbetning
B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som
volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till
öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

34.70-1

16

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.

34.70-2

14

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
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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 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9 eller 10 §.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

34.80-1

9

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

34.80-2

6

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

34.80-3

4

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Skeppsvarv

18 kap
10 §

35.20

4

C Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS- NINGSMEDEL

19 kap
1§

Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd
som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även
återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt
bortskaffas som avfall.

19 kap
2§

39.10-i

19 kap
3§

39.15

19

B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma,
måla, rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller
produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per
timme eller mer än 200 ton per kalenderår.
B Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter,
eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller
andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas
som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den
förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

39.15-1

17

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-2

15

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-3
39.15-4
39.15-5

14
17
15

39.15-6

17

39.15-7

17

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av
farmaceutiska produkter
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller
andra beläggningspreparat.
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
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19 kap
4§

39.30

5

C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt,
som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats
med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" (R45), "kan ge
ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid inandning" (R49), "kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge fosterskador" (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
"cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2",
"mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B",
"reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B",
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

19 kap
5§

39.35

5

C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500
kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som
sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

19 kap
6§

39.50

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

20 kap
1§

39.50-1
39.50-2

5
7

39.50-3

5

39.60

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
B Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett
och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton
vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats
med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande",
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
"akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori
1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet
kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A",
"mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2",
"reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B",
"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt
för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än
200 000 ton vid ett och samma tillfälle.
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39.60-1

16

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än
50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår,
eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma
tillfälle.

39.60-2

12

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per
kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men
högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-3

8

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid
ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per
kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men
högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap
2§

39.70

6

C anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid
ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen
har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig",
"frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig",
eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut
toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A",
"frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet
kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet
kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori
akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap
3§

39.80

7

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

20 kap
4§

39.90

3

C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat
träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

21 kap
1§

Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och
avfallsförordningen (2020:614).
Anaerob biologisk behandling

21 kap
2§

40.01

11

B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat
biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte
är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
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21 kap
3§

40.02

7

C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat
biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som
inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

21 kap
4§

40.05-i

15

B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen
har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.

21 kap
5§

40.15

11

B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk
behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1
eller 2 §.

21 kap
6§

40.20

21 kap 40.40-i
8§

7

C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk
behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per
kalenderår.
24 A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300
megawatt.
Förbränning

21 kap
9§

40.50-i
40.50-1
40.50-2

21 kap
10 §

40.51

21 kap
11 §

40.60

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt
men högst 300 megawatt.
17
12
11

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20
megawatt men mindre än 50 megawatt.
C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller
avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.

21 kap
12 §

40.60-1

5

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

40.60-2

3

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

40.60-3

5

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

40.70

9

C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft

21 kap
13 §

40.90

4

B Verksamhet med
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 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 det
att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
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21 kap
14 §

40.95

4

B 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 13 §.

21 kap
15 §

40.100

1

C Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Värme- och kylanläggningar

21 kap
16 §

40.110

4

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
17 §

40.120

3

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

-

41.9001

4

-

41.9002

3

-

41.9003

2

U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50
000 personer.
U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller
utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.
U Vattenverk för högst 5 000 personer.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS- HANTERING

23 kap
1§

-

50.10

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

50.10-1

8

50.10-2

4

50.1001

2

- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- 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.
U Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalen- derår.
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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 avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

50.20-1

4

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

50.20-2

3

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle.

50.20-3

4

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter gas
avsedd som motorbränsle.

50.20-4

3

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas
avsett som motorbränsle.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar

24 kap
1§

63.10

B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

24 kap
2§

63.10-1
63.10-2
63.10-3
63.10-4
63.10-5
63.20

29
24
16
8
7
4

- Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår
- Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalenderår.
C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
Flygplatser

24 kap
4§

63.40

13

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

24 kap
5§

63.50

2

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 §.
LABORATORIER

25 kap
1§

73.10

7

C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
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.
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TANKRENGÖRING
26 kap
1§

74.10

74.10-1

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den
egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk
produkt, a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig",
"frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig",
eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
"akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori
1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet
kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A",
"mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2",
"reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B",
"reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt
för ozonskiktet".
9

74.10-2
26 kap
2§

74.20

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används
för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
7

6

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används
för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
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 §.

27 kap
1§
27 kap
2§

85.10

9

85.20

5

28 kap
1§

90.10

28 kap
3§

C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som
steriliseringsmedel.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000
personekvivalenter eller mer.

90.10-1

20

- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter.

90.10-2

16

- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter
men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10-3
28 kap
2§

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

90.11

12

- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter
men högst 20 000 personekvivalenter.
B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

90.11-1
90.11-2
90.11-3
90.15-i

20
16
12
16 B

- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana
anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland

28 kap
4§

90.16

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

90.16-1

6

- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter
men högst 2000 personekvivalenter

90.16-2

6

- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter
men högst 500 personekvivalenter.

-

90.1601

4

U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter. Avloppsreningsanläggning för enbart BDT-spillvatten är undantagen.

-

90.1602

3

U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning för enbart BDT-spillvatten är undantagen.

-

90.1603

1

-

90.1604

1

U Avloppsreningsanläggning för enbart BDT- spillvatten som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 200 personekvivalenter.
U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm

90.1605

9

U Ledningsnätsanläggning för dagvatten, inklusive reningsanläggningar.

90.1606

1

U Dagvattenanläggning eller motsvarande anordning för att rena dagvatten.
AVFALL

29 kap
1§

Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna
avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma
som i 15 kap. miljöbalken.

29 kap
2§

Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i
avfallsförordningen (2020:614)

29 kap
3§

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

29 kap
4§

Med avfallsförbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta
kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Förbränning

29 kap
11 §

90.210-i

20

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5
i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap
15 §

90.220

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5
i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

90.220-1

10

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

90.220-2

8

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

90.220-3

7

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
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29 kap
16 §

90.221

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5
i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap
17 §

90.221-1

10

90.221-2

8

90.221-3

7

90.230

3

- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Deponering

29 kap
18 §

90.271

B Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller
vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken inte endast är ringa.

90.271-1
90.271-2

10
7

29 kap
19 §

90.281

3

29 kap
21 §

90.300-i

29 kap
22 §

29 kap
26 §

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 ton men högst
2 500 ton
C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller
vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, och
2. föroreningsrisken endast är ringa.
B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per
kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.

90.300-1

15

90.300-2

10

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

90.300-3

8

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

90.310

B Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
18, 19, 20 eller 21 §.

90.310-1
90.310-2

12
9

90.310-3
90.341

7
3

- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om
deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma
förordning.
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29 kap
27 §

90.381

6

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden
avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är anmälningspliktig enligt 38 §.

29 kap
28 §

90.383

6

B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är
mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt 67 §.

29 kap
29 §

90.391

4

C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
Biologisk behandling

29 kap
30 §

90.161

7

B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och
trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår,
eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.

29 kap
31 §

90.171

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton
men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men
högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
21 kap. 2 eller 3 §.

90.171-1

5

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

90.171-2

4

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

90.171-3

3

- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18
750 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall

29 kap
32 §

29 kap
33 §

90.241-i

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller
förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2
500 ton per kalenderår.

90.241-1
90.241-1

16
10

90.251-i

6

- Behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.
- Behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliskt avfall.
C Yrkesmässigt behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling
eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst
2 500 ton per kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål

29 kap
34 §

90.131

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.

90.130-1

11

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

90.130-2

10

90.130-3

9

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
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90.130-4

8

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

90.130-5

7

29 kap
35 §

90.141

3

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

29 kap
36 §

90.361

8

B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25 eller 37 §.

29 kap
37 §

90.370

7

C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats
där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
Konvertering av smittförande avfall

29 kap
38 §

90.382

T

C Konvertering av smittförande avfall på ett sjukhus.
Avvattning

29 kap
39 §

90.375

7

C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
Mekanisk bearbetning och sortering

29 kap
40 §

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk
bearbetning.

90.100

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 §.
90.100-1
90.100-2
29 kap
41 §

29 kap
42 §

29 kap
43 §

20
12

90.110

- Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den
tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.

90.110-1

8

- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per
kalenderår.

90.110-2
90.70

7

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

90.70-1
90.70-2

11
10

90.80

6

- Den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår.
C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per
kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2.
mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
Elavfall

29 kap
44 §

90.90

6

C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som
innehåller isolerolja.

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland

Uttjänta fordon
29 kap
45 §

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta
motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

90.119

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

29 kap
46 §

90.119-1
90.119-2

14
8

90.120

6

- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om
fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning

29 kap
47 §

90.29

T

C Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning.
Lagring som en del av att samla in avfall

29 kap
48 §

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

90.30

90.30-1

11

90.30-2

9

90.30-3

8

29 kap
49 §

90.40

6

29 kap
50 §

90.50

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall.
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall.
C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något
tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något
tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

90.50-1
90.50-2

12
11

90.50-3

9

90.50-4

8

90.50-5

6

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till mer än 10 ton men högst 50 ton
annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till mer än 25 ton men högst 50 ton
olja, eller mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till mer än 15 ton men högst 25 ton
olja, eller mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
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29 kap
51 §

29 kap
65 §

90.60

90.406-i

3

14

C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något
tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram
men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
B Återvinning eller både återvinning och bortskaffning av icke-farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per
kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per
dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår

29 kap
66 §

90.405-i

12

29 kap
68 §

90.410

24

B Bortskaffning av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per
dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.
A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i detta kapitel.

29 kap
69 §

90.420

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men
högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i detta kapitel.

29 kap
70 §

90.420-1

20

90.420-2

14

90.420-3

10

90.420-4
90.420-5

8
7

90.430

3

- Den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst
500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt
någon annan bestämmelse i detta kapitel.

29 kap
72 §

90.450

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är illståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i detta kapitel.

90.450-1
90.450-2
90.450-3

15
12
8

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår.
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SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORT- ANLÄGGNINGAR
30 kap
1§

92.10

30 kap
2§

92.20

30 kap
3§

7

B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter)
eller för spräng- ningar av ammunition, minor eller andra spräng- laddningar.
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.

92.20-1

1

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.

92.20-2

1

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.

92.20-3

1

- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.

92.30

2

C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
TEXTILTVÄTTERIER

31 kap
1§

93.10

5

C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET

32 kap
1§

93.20

7

B Krematorium.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Utbildningsverksamhet och liknande

5

C Skol- eller förskoleverksamhet1 med mer än 100 elever.

4

C Skol- eller förskoleverksamhet1 med mellan 25-100 elever.

3

C Skol- eller förskoleverksamhet1 med mindre än 25 elever.
Vård och hälsa

2

C Tatuering och piercing
(håltagning med engångskassett undantaget)

1b

C Övrig verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som
innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
Gäller t ex: fotvård, akupunktur, rakning med kniv, nagelvård och håltagning med
engångskassett.
Idrott och liknande

-

1

200.50-2

3

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

Med skol- eller förskoleverksamhet menas: förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.
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Taxebilaga 3
Risk- och erfarenhetsbedömning
Årlig tillsynstid
Verksamheten inplaceras i en avgiftsklass utifrån taxebilaga 2. Verksamheten inplaceras vidare i en
riskkolumn med tillämpning av en risk- bedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden
för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av nedanstående tabell. En erfarenhetsbedömning
sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa eventuellt tillkommande
tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna.
Riskbedömning
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass (AK), varefter
riskbedömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal poäng.
Det finns 6 riskkolumner men den maximala riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli
högre. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella
avgiftsklassen enligt tabellen nedan. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal
riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i
tabellen med utgångspunkt från kolumn 0.
För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full
avgift ut för huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats
som anges i taxebestämmelserna. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det
bara är huvudverksamheten som riskbedöms, men den tillförs extra riskpoäng för eventuella övriga
verksamheter som förekommer inom företaget.
Erfarenhetsbedömning
Erfarenhetsbedömning ger underlag för ställningstagande till eventuell tillkommande avgifter
utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad
kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan kolumnförflyttning ska kunna ske även
för verksamheter som i riskbedömningen placeras i kolumn 0, har två extra kolumner skapats, A
och B, som används enbart för detta ändamål.
En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker
alltså inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och
premieringen uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av
verksamheten.

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland

Riskbedömningstabell

Tabell 3:1

Avgifts-

Riskkolumner

klass

A

B

0

1

2

3

4

5

6

1

T

T

T

T

2

3

4

5

6

1b

T

T

1

1

2

3

4

5

6

2

T

T

2

3

4

5

6

7

8

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

6

7

8

9

10

12

13

14

16

18

7

9

10

12

14

15

16

17

20

25

8

12

13

16

18

20

21

23

26

30

9

15

17

20

23

25

26

29

33

40

10

18

20

24

27

30

32

35

39

45

11

21

23

28

32

35

37

40

46

55

12

24

26

32

36

40

42

46

52

60

13

27

30

36

41

45

47

52

59

70

14

30

33

40

45

50

53

58

65

75

15

33

36

44

50

55

58

63

72

85

16

36

40

48

54

60

63

69

78

90

17

39

43

52

59

65

69

75

85

100

18

42

46

56

63

70

74

81

91

105

19

45

50

60

68

75

79

86

98

115

20

48

53

64

72

80

84

92

104

120

21

51

56

68

77

85

90

98

111

130

22

54

59

72

81

90

95

104

117

135

23

57

63

76

86

95

100

109

124

145

24

60

66

80

90

100

106

115

130

150

25

66

73

88

99

110

116

127

143

165

26

72

79

96

108

120

127

138

156

180

27

78

86

104

117

130

137

150

169

195

28

84

92

112

126

140

148

161

182

210

29

96

106

128

144

160

169

184

208

240

30

108

119

144

162

180

190

207

234

270

31

120

132

160

180

200

211

230

260

300

32

135

149

180

203

225

237

259

293

340

33

150

165

200

225

250

264

288

325

375
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Riskbedömning
Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används:
Faktor och bedömningsgrund
1.
Markförhållanden, lokalisering m.m.
a ) Historisk förorening i mark eller byggnad
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus,
vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde
c) Påverkar miljökvalitetsnorm
2.
Kemiska produkter
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller
prioriterade riskminskningsämnen
3.
Tilläggspoäng
a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser
b) Använder inte förnybar energi
c) Särskilt transportintensiv verksamhet
d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som
medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov

Tabell 3:2
Riskpoäng
1
1
1
1
1
1
1
1- 6

Hälsoskyddsverksamheter
Tabell över de ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller
ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer.
Tabell 3:3
Verksamhetsdel eller liknande

Kriterier

Poäng

Bassängbad

Extra bassäng eller spabad

1 per extra bassäng

Hygieniska verksamheter

Återanvändning av stickande och
skärande verktyg

1

Skolor och undervisningslokaler

Kemi- eller fysiksal

1

Skolor och undervisningslokaler

Slöjdsal

1

Skolor och undervisningslokaler

Gymnastiksal

1

Skolor och undervisningslokaler

Salar för yrkesinriktad utbildning

1 per yrkesutbildn.
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Checklista för erfarenhetsbedömning
Följande faktorer, bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning:
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande frågor:
Tabell 3:4
Frågor med alternativa svar

Poäng

1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll
a) Rutiner för egenkontroll finns och följs
b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på verksamheten som kan härledas till
brister i egenkontrollen finns

0
1

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte eller endast i obetydlig omfattning
d) Rutiner för egenkontroll saknas
2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket
e) Ändamålsenligt åtgärder har vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser
f) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, men inte samtliga, tidigare avvikelser
g) Ändamålsenligt åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser
3. Värdering av aktuell inspektion
h) Inga brister upptäckts vid inspektionen
i) Brister upptäcks, men endast smärre inte allvarliga brister, vilka inte kräver återbesök
j) En eller flera allvarliga brister upptäcktes vid inspektionen av sådan art att det motiverar återbesök

2
3
0
1
2
0
1
2

Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift
Bedömningen görs utifrån resultat av inspektion med hjälp av checklistan för erfarenhetsbedömning
Tabell 3:5
Erfarenhetspoäng
0-1

Resultat
Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift

2-3

Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra
tillsynstid kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Har
bristerna inte åtgärdats i tid påförs timavgift för den tid som den extra
kontrollen tar.

4

Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion

5
6

Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion
Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion

7

Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion
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Checklista för bedömning av eventuell premiering
Premiering är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt miljöarbete som
faktorer som påverkar miljön.
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell premiering:
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en bedömning av eventuell premiering med ledning av följande
frågor:
Minus poäng (-2), innebär ökad tillsynstid genom förflyttning åt höger i riskbedömningstabellen med
lika många kolumnsteg (maximalt till riskkolumn 6).
Plus poäng (2,1) innebär minskat tillsynstid genom förflyttning åt vänster i riskbedömningstabellen
med lika många kolumnsteg (maximalt till riskkolumn A)
Noll poäng, innebär oförändrad tillsynstid
Tabell 3:6
Frågor med alternativa svar

Premiepoäng

Vilken är summan av erfarenhetsbedömningen under frågorna 1, 2 och 3 i
”Checklistan för erfarenhetsbedömning”
a) 0-1 erfarenhetspoäng
2
b) 2 erfarenhetspoäng
0
c) 3-7 erfarenhetspoäng
-2
Har verksamheten en dokumenterad miljöinriktad transportstrategi som man
följer?
a) Ja
1
b) Nej
0
Har verksamheten en dokumenterad miljöinriktad energistrategi som man
följer?
a) Ja
b) Nej

1
0

