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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område

Indexreglerad

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Eda kommuns 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 kommunen utgå bl.a. 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 
25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar 
om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte 
kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
överklagas.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift 
fattas av kommunstyrelsen eller jävsnämnden.

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.

Avgiftsuttag sker
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen 
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.
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Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 810 kronor per hel timme 
handläggningstid.

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 
halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och 
andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift.

8 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de 
i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats 
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad 
för indexuppräkning är oktober månad 2012.

Avgifter för prövning
9 § 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 i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser.

10 § 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 kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden.

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

12 § Avgift för prövning kan erläggas även om ansökan avslås

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som 
prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att 
ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 
sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 
Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
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ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. Miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för 
den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i 
denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller 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 i 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 de belopp som anges för övriga 
verksamheter. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje 
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver 
eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om 
anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader 
för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats 
innan handläggningen har påbörjats.

17 § 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
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig 
tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som kommunstyrelsen eller 
jävsnämnden 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. Ytterligare tillsynsavgift 
grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie tillsynsbesök kan 
tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3. Inspektioner och 
andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av 
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana 
åtgärder tas timavgift ut.
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19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig 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 i taxebilaga 1. 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller 
förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

20 § 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 medför den högsta avgiften med tillägg 
av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga 
verksamheterna.

21 § 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 meddelats 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.

22 § 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
23 § 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.
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eda kommun. 
Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds 
beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får 
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förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas.

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunstyrelsens eller 
jävsnämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen.

____

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2013. I ärenden som rör tillstånd och 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter 

Följande förkortningar används i tabellen: 

KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid  
A och B= tillståndspliktig C= anmälningspliktig U= utan prövning 

KK AK PN Beskrivning 

JORDBRUK 

Djurhållning m.m. 
1.20-1 4 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 200 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med 
kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders 
ålder, kalvar yngre än en månad räknas till 
moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder (betäckta gyltor räknas som 
suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller 
äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta 
gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre 
(kycklingmödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 
inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 
månaders ålder. För andra djurarter motsvaras en 
djurenhet av det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 
kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 
träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur 
skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor 
som ger det lägsta antalet djur. 

KK AK PN Beskrivning 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 



inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 

1.10 eller 1.11. 
1.20-2 3 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter men högst 200 
djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med 
kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders 
ålder, kalvar yngre än en månad räknas till 
moderdjuret),  
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder (betäckta gyltor räknas som 
suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller 
äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta 
gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre 
(kycklingmödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 
inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 
månaders ålder. För andra djurarter motsvaras en 
djurenhet av det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 
kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 
träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur 
skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor 
som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
1.10 eller 1.11.



KK AK PN Beskrivning 
1.2001 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 30 djurenheter (det högsta antalet 
djurenheter under året) men högst 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta 
antalet djurenheter under året), dock inte 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

Odling 
1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion. 

1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel 
1.3004 2 U Uppodling av jordbruksmark som är större än 

100 hektar för produktion av foder, livsmedel 
eller annan liknande jordbruksproduktion. 

1.3005 1 U Uppodling av jordbruksmark som är större än 10 
hektar men högst 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 
hektar 
UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, 
KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS M.M 
Berg, naturgrus och andra jordarter 

KK AK PN Beskrivning 
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. 

10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter utanför område 
som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs 
på samma plats under högst trettio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 



FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK 
PRODUKTION 

KK AK PN Beskrivning 
22.4004 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 
ICKE-METALLISKA MINERALISKA 
PRODUKTER 

Andra icke-metalliska mineraliska produkter 
26.150-1 1 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom 

område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

26.150-2 1 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp 
utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

26.150-3 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp 
utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

YTBEHANDLING AV METALL ELLER 
PLAST M.M. 

KK AK PN Beskrivning 
28.1001 2 U Anläggning för järnfosfatering eller annan 

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym som är högst 30 kubikmeter. 

28.20-2 9 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
som överstiger 1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
28.10. 

KK AK PN Beskrivning 
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. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 



inte 
1. beläggning med metall som sker med 
vakuummetod, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
28.30. 

28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

KK AK PN Beskrivning 
28.60 4 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
28.10 eller 28.20. 

28.6001 1 U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om 
verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

KK AK PN Beskrivning 
28.70-1 6 C Anläggning, som omfattas av flera än två av 

följande punkter, för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 28.10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 
per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 
högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till mer än 500 
kilogram per kalenderår. 

28.70-2 4 C Anläggning, som omfattas av högst två av 
följande punkter, för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 28.10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 



kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 
per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 
högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till mer än 500 
kilogram per kalenderår. 

KK AK PN Beskrivning 
28.7001 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några 

av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av högst 50 kilogram per 
kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till högst 500 
kilogram per kalenderår. 

28.71 3 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 
kvadratmeter yta, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 28.70. 

28.7101 1 U Blästringsarbete omfattande högst 500 
kvadratmeter yta. 

28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40. 

METALLBEARBETNING M.M. 

KK AK PN Beskrivning 
34.80-1 9 C Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 



beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 
34.70 andra stycket. 

34.80-2 6 C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 
34.70 andra stycket. 

KK AK PN Beskrivning 
34.80-3 4 C Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 
34.70 andra stycket. 

34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 
liter men högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt 
system för vätskor som volymen i lösa behållare 
som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 
eller öppnade behållare som används för 
påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.1001 1 U Anläggning för ytbehandling av material, 
föremål eller produkter med en förbrukning av 
organiska lösningsmedel, om förbrukningen 
uppgår till högst 150 kilogram per timme eller 
högst 200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd 
organiska lösningsmedel som tillförs en 
anläggning med avdrag för alla flyktiga 
organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning.



KK AK PN Beskrivning 
39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, 
flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som ”misstänks 
kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid 
inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" eller "kan ge 
fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja 
eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 
andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
39.10 eller 39.20. 

KK AK PN Beskrivning 
39.3001 1 U Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med 
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, 
flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering,
3. högst 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som ”misstänks 
kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid 
inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" eller "kan ge 
fosterskador", 
4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 



6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. högst 5 ton i skotillverkning, 
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 5 ton i limbeläggning, 
13. högst 5 ton i annan beläggning, 
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja 
eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 
andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 39.30. 

KK AK PN Beskrivning 
39.50-1 8 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 

än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 
39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 
andra stycket. 

39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-2 8 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än totalt 10 ton men högst 25 ton organiska 
lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 
39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 
andra stycket. 

39.50-3 6 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än totalt 5 ton men högst 10 ton organiska 
lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 
39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 
andra stycket. 

39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 2,5 men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 
andra stycket. 

39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 0,5 men högst 2,5 ton organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med 
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra 
stycket.



KK AK PN Beskrivning 
LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA 
PRODUKTER M.M. 

KK AK PN Beskrivning 
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 
a) någon produkt enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna "mycket giftig", 
"giftig", "frätande", ”cancerframkallande”, 
mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, och 
b) det är fråga om en verksamhet för 
energiproduktion eller kemisk industri och 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 
1 ton vid ett och samma tillfälle, 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. 

KK AK PN Beskrivning 
39.7001 1 U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna "mycket giftig", 
"giftig", "frätande", ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, och 
b) det är fråga om en verksamhet för 
energiproduktion eller kemisk industri och 
anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 
ton vid ett och samma tillfälle, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2 om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 

39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME 



OCH KYLA 

Gasformiga bränslen 
40.20 7 C Anläggning för framställning av gasformigt 

bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 23.10, 23.30 eller 40.10. 

Förbränning 

KK AK PN Beskrivning 
40.60-1 5 C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 5 MW men 
högst 20 MW, om annat bränsle används än 
enbart eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 
40.70. 

40.60-2 3 C Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 
men högst 5 MW, om annat bränsle används än 
enbart eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 
40.70. 

40.60-3 5 C Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men 
högst 20 MW, om inget annat bränsle än 
eldningsolja eller bränslegas används. 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 
40.70. 

40.6001 2 U Anläggning för förgasning med en total 
installerad tillförd effekt av högst 10 MW 

40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad 
tillförd effekt av högst 20 megawatt. 



VATTENFÖRSÖRJNING 
41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 

personer men högst 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 
000 personer 

41.9003 1 U Vattenverk för högst 5 000 personer 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10-1 8 C Anläggning för 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. 

50.10-2 4 C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

50.1001 3 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 
kalenderår. 

50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår 
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår. 

50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst250 personbilar per kalenderår, 
2. högst50 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

KK AK PN Beskrivning 
50.20-1 4 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

50.20-2 3 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

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

50.20-3 4 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.



50.20-4 3 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle för försäljning. 

50.2003 1 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 
50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 

50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare > 400 
platser för motorfordon 

INFRASTRUKTUR 

KK AK PN Beskrivning 
63.10103 8 U Övriga spåranläggningar 

KK AK PN Beskrivning 

RENING AV AVLOPPSVATTEN
90.10-3 12 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 

fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 
000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

90.20-1 8 C Avloppsreningsanläggning som är 
dimensionerad för mer än 500 
personekvivalenter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.20-2 7 C Avloppsreningsanläggning som är 
dimensionerad för mer än 200 
personekvivalenter men högst 500 
personekvivalenter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som är 
dimensionerad för mer än 100 
personekvivalenter men högst 200 
personekvivalenter. 

90.2002 4 U Avloppsreningsanläggning som är 
dimensionerad för mer än 25 personekvivalenter 
men högst 100 personekvivalenter. 

AVFALL 

Mellanlagring 
90.30-1 11 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt 

avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt 
tillfälle utgörs av
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen 
inte är tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte anläggning för lagring av avfall under längre 
tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år 
innan det återvinns eller behandlas. 



KK AK PN Beskrivning 
90.40 3 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än 

farligt avfall om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre 
tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år 
innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
90.30. 

90.4001 2 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än 
farligt avfall om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillfälle är högst 10 ton. 

90.4002 1 U Anläggning för mellanlagring av rena 
schaktmassor mer än 10 ton  

KK AK PN Beskrivning 
90.60 3 C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 

som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller 
om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår 
till
1. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte anläggning för lagring av farligt avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 
år innan det återvinns eller behandlas. 
Förbehandling, sortering och mekanisk 
bearbetning m.m. 

90.80 4 C Anläggning för sortering av annat avfall än 
farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är större än 1 000 men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
90.70. 

90.8001 2 U Anläggning för sortering av annat avfall än 
farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är högst 1 000 ton per kalenderår.  

90.90 6 C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av 
avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, med undantag för förbehandling som 
består av ingrepp i komponenter eller utrustning 
som innehåller isolerolja. 

KK AK PN Beskrivning 
90.110-1 8 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning 

yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt 
avfall om den hanterade avfallsmängden är större 
än 5 000 men högst 10 000 ton avfall per år, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller 



anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 
eller 90.260. 

90.110-2 7 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning 
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt 
avfall om den hanterade avfallsmängden är högst 
5 000 ton avfall per år, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 
90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.120 5 C Anläggning för återvinning av avfall genom 
sådan lagring, tömning, demontering eller annat 
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 

KK AK PN Beskrivning 

Användning för anläggningsändamål 
90.140 3 C Användning för anläggningsändamål av avfall på 

ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, och där föroreningsrisken är 
ringa. 

Biologisk behandling 

KK AK PN Beskrivning 
90.160-3 7 B Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall om den tillförda mängden 
avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
90.150 eller 90.240. 

90.16001 2 U Anläggning för biologisk behandling av annat 
avfall än farligt avfall om den tillförda mängden 
avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
90.150 eller 90.240. 

90.170-1 5 C Anläggning för biologisk behandling av annat 
avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 
annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
90.150 eller 90.160. 

90.170-2 4 C Anläggning för biologisk behandling av annat 
avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 
annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
90.150 eller 90.160. 

90.170-3 3 C Anläggning för biologisk behandling av annat 
avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 
park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 



90.150 eller 90.160. 

90.17001 1 U Anläggning för biologisk behandling av annat 
avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 
park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per 
kalenderår. 

Uppläggning 
90.280 3 C Uppläggning av 

1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken endast är 
ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller 
täktverksamhet. 

90.28001 2 U Uppläggning av snö från gaturenhållning 

Deponering 
90.300-1 15 B Anläggning för deponering av annat avfall än 

inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.290. 

90.300-2 10 B Anläggning för deponering av annat avfall än 
inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.290. 

90.300-3 8 B Anläggning för deponering av annat avfall än 
inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.310-1 12 B Anläggning för deponering av inert avfall eller 
annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

KK AK PN Beskrivning 
90.310-2 9 B Anläggning för deponering av inert avfall eller 

annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-3 7 B Anläggning för deponering av inert avfall eller 
annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

KK AK PN Beskrivning 

Annan återvinning eller bortskaffande 



SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 

92.20-2 4 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 
per kalenderår. 

92.20-3 2 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott 
per kalenderår. 

92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

KK AK PN Beskrivning 
92.30 3 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 
92.10001 1 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 

92.10002 1 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål 

92.10003 1 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER

Lackering m.m. 
100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår 
100.1002 2 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg 

eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver 
per kalenderår 

Hantering av brom- eller fluorkarboner 
101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år

101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 
fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år 

101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år

101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år

101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år 

101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år



KK AK PN Beskrivning 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1

Utbildningsverksamhet och liknande 
 (Koden har utgått) 

200.10-2 5 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer 
än 50 elever 

200.10-3 4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 
högst 50 elever 

200.10-4 4 C Internationell skola 
200.10-5 4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, 

sameskola 
200.10-6 4 C Förskola 
200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola 
200.10-8 1 U Familjedaghem 

Samlingslokaler och liknande 

200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, 
universitet och högskolor 

200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
200.20-3 1 U Fritidsgård och liknande 

Skönhetsvård och liknande 

200.30-1 2 U Solarium 
200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 
200.30-3 1 U Frisersalong 

Vård och hälsa 

200.40-1 4 U Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande 
>5 boende 

200.40-2 2 C Fotvård 
200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen 

verksamhet 
200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och 

liknande 
200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar 

Idrott och liknande 

200.50-1 4 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 
200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor 
200.50-3 3 U Strandbad 

Boende

200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

200.60-2 5 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 
lägenheter inom samma bostadsområde 

1
Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga 

avgifter.
2

Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att 
miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att 
socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.



KK AK PN Beskrivning 
200.60-3 4 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 

lägenheter inom samma bostadsområde 
200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 

bostadsområde 
200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 

folkhögskola med boende, vandrarhem, 
kriminalvård 

200.60-6 3 U Camping/stuganläggning 
200.60-7 1 U Bed & breakfast 
200.60-8 3 U Övrigt tillfälligt boende 

Förvaring av djur 

200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur 



Riskkolumner1

Avgiftsklass A2 B 0 1 2 3 4 5 6

Kolumnerna A och B = se förklaring föregående sida



Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används :
(Ej för hälsoskyddsverksamheter)
Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng

Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används för
hälsoskyddsverksamheter

Verksamhetsdel eller
liknande

Kriterier Riskpo
äng



Verksamhetsdel eller
liknande

Kriterier Risk-
poäng



Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning:

ordinarie

Frågor med alternativa svar Erfaren-
hets-

poäng
1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?

2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket
a)

b)

c)

3. Värdering av aktuell inspektion
a)
b)

c)



Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift

Erfarenhetspoäng Resultat

0 – 2 Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift.

3 Avgift för en timmes extra tillsynstid faktureras
efter genomförd inspektion

4 Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras
efter genomförd inspektion.

5 Avgift för tre timmars extra tillsynstid faktureras
efter genomförd inspektion.

6 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras
efter genomförd inspektion.

7 Avgift för fem timmars extra tillsynstid faktureras
efter genomförd inspektion.

Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell
premiering:

ordinarie

Frågor med alternativa svar Premiepoäng
1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen
under frågorna 1, 2 och 3 i ”Checklista för
erfarenhetsbedömning”

2. Har verksamheten en dokumenterad
miljöinriktad transportstrategi som man
följer?

3. Har verksamheten en dokumenterad
miljöinriktad energistrategi som man följer?

Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften.
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