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Dokumentets syfte 

Taxa som ska tillämpas vid miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt 
miljöbalken. 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2022.  
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Föreskrift taxa enligt miljöbalken 

Denna taxa består av 4 delar.  
 

1. Taxebestämmelser (paragrafer) i 1 – 33 §§  
 

2. Taxebilaga 1, med avgifter eller grund för avgifter för verksamheter 
eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå.  
 

3. Taxebilaga 2, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för 
verksamheter eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, 
C) miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (ny beteckning H) eller 
miljöfarliga verksamheter (U) och hälsoskyddsverksamheter (UH) 
som ska ha återkommande tillsyn.  
 

4. Taxebilaga 3 de som ska timdebiteras där avgiften eller grunden för 
avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt 
miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:808). 

Taxebestämmelser 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Danderyds kommuns kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd 
av miljöbalken eller 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, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader 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, och 

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 av miljö- och hälsoskyddsnämnden, 



 

4 (8) 

2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas, 

3. upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften 
fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en 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 tillsynsavgift)  

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda 
ärendet (timavgift), och  

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.  

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden 
per hel timme handläggningstid 1300 kr.  

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra 
åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning, 
kontroller i övrigt, restid, diarieföring, expediering, beredning i övrigt av 
ärendet samt föredragning av beslut.  

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om 
den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas 
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som 
utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

9 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i augusti 
månad.  

Utgångspunkt för indexuppräkningen är augusti månad 2021 
(kommunfullmäktiges beslutsår).  
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Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå 
som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser.  

11 § Om det i ett 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 inte 
godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare 
ett eller flera tillfällen, tas timavgift ut för den handläggningstiden.  

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, återkallas, 
avvisas eller avskrivs. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan 
handläggning påbörjas.  

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som 
prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall även 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 
ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd.  

15 § Utöver avgift för prövning 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 taxa.  

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller 
åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller 
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje 
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera 
miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 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 för handläggning av anmälan ska betalas även om förbud att vidta 
anmäld åtgärd meddelas eller om anmälan återkallas efter att handläggning 
har påbörjats. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan 
handläggningen har påbörjats.  
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17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver 
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 kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.  

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift 
för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan 
avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt 
miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som 
framgår av taxebilaga 2.  

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller 
hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) eller miljöfarliga verksamheter 
(U) och hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha återkommande tillsyn, 
ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

Industriutsläppsverksamhet 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med 
(-i) i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga 
tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant 
tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan har 
tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden 
i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut 
för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid 
som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av 
bristande efterlevnad som medför tillsyn som går ut över normala tillsynen, 
att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller 
förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.  

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder 
inom tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 
2, så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det 
högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent.  

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som 
saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form 
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av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan.  

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om 
produktionsvolym eller liknande.  

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan 
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att 
beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de 
fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För 
tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.  

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs.  

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 
kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan 
eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.  

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. 
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, 
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller 
efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Danderyds kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m 

31 § 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.  

32 § 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.  
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33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut 
om avgift till länsstyrelsen i Stockholms län.  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.  

I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser tillämpas taxan på 
ärenden som kommer in efter denna dag. Ärenden inkomna före denna dag 
tillämpas tidigare taxa. 



 

 

Taxebilaga 1. Avgifter för prövning och tillsyn  
enligt inom miljöbalkens område 
Bilaga till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt  
miljöbalken 

 

 

 

 

 

Dokumentets syfte 

Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte om-
fattas av fasta årliga avgifter (förskott) enligt taxebilaga 2 eller timavgifter 
(efterskott) enligt taxebilaga 3. Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Av-
giftsnivåerna bestäms utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång

Diarienummer Senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig processägare 
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AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

Prövning av ansökan 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
en avloppsanordning som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till. 

13 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

10 400 kr 

Ansökan om tillstånd till anslutande av 
en vattentoalett till en befintlig avlopp‐
sanordning. 

13 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

10 400 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
annan avloppsanordning enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att för‐
hindra olägenheter för människors 
hälsa. 

13 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

10 400 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning, för en‐ och 
tvåfamiljshus, för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten, eller grundvatten 
enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att skydda människors hälsa eller 
miljön. 

17 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

3 900 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
annan värmepumpsanläggning än för 
en‐ och tvåfamiljshus, för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten, eller grund‐
vatten enligt vad kommunen har före‐
skrivit för att skydda människors hälsa 
eller miljön. 

17 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till hållande av 
nötkreatur, häst, get, får eller svin 
inom område med detaljplan eller om‐
rådesbestämmelser enligt vad kommu‐
nen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

39 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till hållande av 
pälsdjur eller fjäderfä som inte är säll‐
skapsdjur inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att för‐
hindra olägenheter för människors 
hälsa. 

39 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 
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Ansökan om tillstånd till hållande av 
orm inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kom‐
munen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

39 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

0 kr 

Ansökan om tillstånd till spridning av 
naturlig gödsel, slam och annan oren‐
lighet inom område med detaljplan el‐
ler intill sådant område enligt vad kom‐
munen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa, per 
spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 
kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd eller dispens i 
andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägen‐
heter för människors hälsa. 

40 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Extra avgift när ansökan kräver mer tid 
än vad avgiften motsvarar 

  Timavgift 

Handläggning av anmälan 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet.  9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövningsför‐
ordningen (2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet. 

1 kap 11 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en avlopps‐
anordning utan vattentoalett. 

13 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

10 400 kr 

Anmälan om ändring av en avloppsan‐
ordning. 

14 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att inrätta annan toalett 
än WC enligt vad kommunen har före‐
skrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

2 600 kr 

Anmälan om inrättande av värme‐
pumpsanläggning för en‐ och tvåfa‐
miljshus, för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten. 

17 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

3 900 kr 

Anmälan om inrättande av annan vär‐
mepumpsanläggning än för en‐ och 
tvåfamiljshus, för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

17 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 
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Anmälan om anläggande av gödselstad 
eller annan upplagsplats för djurspill‐
ning inom ett område med detaljplan. 

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

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig göd‐
sel, slam och annan orenlighet inom 
område med detaljplan eller intill så‐
dant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägen‐
heter för människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 
kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad kom‐
munen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arran‐
gera anmälningspliktig hälso‐
skyddsverksamhet där allmän‐
heten yrkesmässigt erbjuds hygi‐
enisk behandling som innebär risk 
för blodsmitta eller annan smitta 
på grund av användande av stick‐
ande eller skärande verktyg. 

38 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

7 800 kr 

Anmälan om att driva eller arran‐
gera anmälningspliktig hälso‐
skyddsverksamhet med bassäng‐
bad för allmänheten, eller som 
annars används av många männi‐
skor. 

38 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arran‐
gera anmälningspliktig hälso‐
skyddsverksamhet som utgörs av 
förskola, öppen förskola, fritids‐
hem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grund‐
särskola, gymnasieskola, gymna‐
siesärskola, specialskola, same‐
skola eller internationell skola. 

38 § förordningen (1998:899) om miljöfar‐
lig verksamhet och hälsoskydd 

10 400 kr 

Extra avgift när anmälan kräver 
mer tid än vad avgiften motsvarar 

  Timavgift 

Tillsyn 

Olägenheter från joniserande och 
icke‐ joniserande strålning från 
verksamheter som är tillstånds‐
pliktiga enligt miljöprövningsför‐
ordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 26 § miljö‐
tillsynsförordningen (2011:13) 

Timavgift 
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lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet eller verksamheter 
med strålning enligt strålskydds‐
lagen (1988:220) om Strålsäker‐
hetsmyndigheten har överlåtit 
tillsynen till kommunen. 

Tillsyn i övrigt av miljö‐ och hälso‐
skyddsverksamheter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för 
allmänna ändamål. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken  Timavgift 

Provtagning vid tillsyn. Ersättning 
för att täcka kostnader vid prov‐
tagning inklusive analyser, trans‐
porter och frakt. 

  Faktiskt be‐
lopp/kost‐
nad 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET 

Prövning av ansökan 

Ansökan enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa 
om tillstånd till inrättande av ny 
anläggning för grundvattentäkt 
och denna inte kräver tillstånd 
enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken  Timavgift 

Extra avgift när ansökan kräver 
mer tid än vad avgiften motsvarar 

  Timavgift 

Handläggning av anmälan 

Anmälan om vattenverksamhet 
där tillsynsbesök behöver genom‐
föras, där länsstyrelsen har över‐
låtit uppgiften att utöva tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 19 § 
förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamhet, 1 kap 19 
och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

7 800 kr 

Anmälan om vattenverksamhet 
där inget tillsynsbesök behöver 
genomföras, där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva till‐
syn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 19 § 
förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamhet, 1 kap 19 
och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 
miljötillsyns förordningen 
(2011:13) 

3 900 kr 

Anmälan enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken  Timavgift 
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olägenheter för människors hälsa 
om inrättande av ny anläggning 
för vattentäkt och denna inte krä‐
ver tillstånd enligt 11 kap miljö‐
balken. 

Extra avgift när anmälan kräver 
mer tid än vad avgiften motsvarar 

  Timavgift 

Tillsyn 

Anläggning för vattentäkt som 
kräver tillstånd eller anmälan en‐
ligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa och som inte 
kräver tillstånd enligt 11 kap mil‐
jöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Timavgift 

Övrig vattenverksamhet där läns‐
styrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 
miljötillsyns‐förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av vattenverksam‐
het 

2, 9 och 11 kap miljöbalken  Timavgift 

Provtagning vid tillsyn. Ersättning 
för att täcka kostnader vid prov‐
tagning inklusive analyser, trans‐
porter och frakt. 

  Faktiskt be‐
lopp/kost‐
nad 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER 

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR 

Tillsyn 

Information innan installation på‐
börjas eller hantering inleds av 
brandfarliga vätskor eller spillolja 
i cistern ovan eller i mark som 
rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde han‐
tering av mer än 250 liter brand‐
farliga vätskor eller spillolja) med 
tillhörande rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets före‐
skrifter om skydd mot mark‐ och vatten‐
förorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 miljötillsynsför‐ 
ordningen (2011:13) 

2 600 kr 

Information om cistern som tagits 
ur bruk. 

6 kap 1 § Naturvårds‐verkets föreskrif‐
ter om skydd mot mark‐ och vattenför‐
orening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 

0 kr 
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kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Kopior på rapporter från kontrol‐
ler, inklusive periodiska kontrol‐
ler, av cisterner och rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets före‐
skrifter om skydd mot mark‐ och vat‐
ten‐förorening vid hantering av brand‐
farliga vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen (2011:13) 

0 kr 

Övrig tillsyn av hantering av 
brandfarliga vätskor och spillolja. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd 
mot mark‐ och vattenförorening vid han‐
tering av brandfarliga vätskor och spillol‐
jor (NFS 2017:5), 26 kap 3 § miljöbalken, 
2 kap 31 § p5 miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 

Tillsyn 

Underrättelse och samråd innan 
installation eller konvertering 
sker av sådan utrustning som in‐
nehåller 14 ton koldioxidekviva‐
lenter f‐gas eller mer. 

14 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 
§§ miljötillsyns‐förordningen (2011:13) 

2 600 kr 

Komplett rapport om det under 
någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalen‐
ter i en stationär anläggning eller 
i en mobil utrustning som omfat‐
tas av läckagekontroll enligt 11 § 
eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1‐4.3 i EU‐förord‐
ningen om f‐ gaser. 

15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 
§§ miljötillsyns‐förordningen (2011:13) 

2 600 kr 

Inkomplett rapport om det under 
någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalen‐
ter i en stationär anläggning eller 
i en mobil utrustning som omfat‐
tas av läckagekontroll enligt 11 § 
eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1‐4.3 i EU‐förord‐
ningen om f‐ gaser. 

15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 
§§ miljötillsyns‐förordningen (2011:13) 

3 900 kr 

Övrig tillsyn av fluorerade växt‐
husgaser, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebi‐
laga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförord‐
ningen (2011:13) 

Timavgift 
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Extra avgift när tillsynen kräver 
mer tid än vad avgiften motsvarar 

  Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 

Tillsyn 

Utrustning i motorfordon, flyg 
och tåg som innehåller kontrolle‐
rade ämnen. 

Förordning (EU) nr 517/2014, 
förordning (EG) nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsynsför‐
ordningen (2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbry‐
tande ämne används för laborato‐
rie‐ och analysarbeten som be‐
traktas som viktiga enligt bilagan 
till Kommissionens förordning 
(EU) nr 291/2011 , som inte om‐
fattas av fast avgift för tillsyn en‐
ligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 2 kap 31 § p 5 miljö‐
tillsynsförordningen (2011:13) 

Timavgift 

VÄXTSKYDDSMEDEL 

Prövning av ansökan 

Ansökan om särskilt tillstånd till 
yrkesmässig användning av växt‐
skyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd att yrkes‐
mässigt använda växtskyddsme‐
del inom ett vattenskyddsområde 
som har inrättats före den 1 janu‐
ari 2018 eller där föreskrifterna 
inte har ändrats efter den 1 janu‐
ari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets före‐
skrifter om spridning och viss övrig han‐
tering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbu‐
det att använda växtskyddsmedel 
på ängs‐ eller betesmark som inte 
är lämplig att plöja men som kan 
användas till slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ förordningen 

(2014:425) om bekämpningsmedel 
Timavgift 

Extra avgift när ansökan kräver 
mer tid än vad avgiften motsvarar 

  Timavgift 

Handläggning av anmälan 

Anmälan om yrkesmässig använd‐
ning av växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § Förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 
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Extra avgift när anmälan kräver 
mer tid än vad avgiften motsvarar 

  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 miljötill‐
synsförordningen (2011:13) i lydelsen 
som gäller fr o m 1 juli 2018. 

Timavgift 

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 miljötill‐
synsförordningen (2011:13) i lydelsen 
som gäller fr o m 1 juli 2018. 

Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 
Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER 

Prövning av ansökan 

Ansökan om undantag från be‐
stämmelserna om information och 
underrättelse i 4 kap 1‐3 §§ Natur‐
vårdsverkets om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3) 

Timavgift 

Extra avgift när ansökan kräver 
mer tid än vad avgiften motsvarar 

  Timavgift 

Tillsyn 

Underrättelse i samband med 
spridning av biocidprodukt på en 
plats som allmänheten har till‐
träde till som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötill‐
synsförordningen (2011:13) 

Timavgift 

Extra avgift när tillsynen kräver 
mer tid än vad avgiften motsvarar 
 

  Timavgift 
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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. 

2 600 kr 

Extra avgift när ansökan kräver 
mer tid än vad avgiften motsvarar 

  Timavgift 

Handläggning av anmälan 

Anmälan om avlägsnande av fog‐
massa eller halkskyddad golv‐
massa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. 
och som inte omfattas av fast av‐
gift 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 taxebi‐
laga 2. 

Förordningen (2007:19) om PCB m.m., 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 
5 miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER 

Tillsyn 

Kosmetiska produkter, de uppgifter 
som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 
första 

stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förord‐
ning (EG) nr 1223/2009 ska skötas 
av behörig myndighet, samt råd‐
göra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i 
förordningen. 

Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 34 

§ miljötillsyns‐förordningen (2011:13) 
Timavgift 

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för 
att täcka kostnader vid provtagning 
inklusive analyser, transporter och 
frakt. 

  Faktiskt be‐
lopp/kost‐
nad 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER, VAROR, MM. 
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Tillsyn 

Primärleverantörers hantering av ke‐
miska produkter, biotekniska organ‐
ismer och varor som inte innebär ut‐
släppande på marknaden, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn en‐
ligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, bio‐
tekniska organismer och varor i 
andra verksamheter än miljöfarliga 
verksamheter enligt 9 kap miljöbal‐
ken, utom den tillsyn som Kemikalie‐
inspektionen utövar över primärleve‐
rantörers utsläppande på marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter 
och varor, 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 miljö‐
tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift 

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för 
att täcka kostnader vid provtagning 
inklusive analyser, transporter och 
frakt. 

  Faktiskt be‐
lopp/kost‐
nad 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET 

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN 

Tillsyn 

Hushållning med energi samt an‐
vändning av förnyelsebara energikäl‐
lor, i verksamhet eller vid vidtagande 
av åtgärd. 

2 kap 5 § samt 26 kap § 3 st miljöbalken  Timavgift 

I verksamhet eller vid vidta‐
gande av åtgärd, utnyttja möjlig‐
heterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga äm‐
nen i material och produkter, 
3. minska de negativa effek‐
terna av avfall, och 
återvinna avfall. 

2 kap. 5 § samt 26 kap § 3 st miljöbalken  Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbal‐
kens hänsynsregler efterlevs, i 
verksamhet eller vid vidtagande 
av åtgärd. 

2 kap 2‐4 §§ miljöbalken 26 kap 3§ 3 st 
miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning av ansökan 
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Ansökan om dispens från strand‐
skyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken  7 800 kr 

Ansökan om tillstånd till verk‐
samhet eller åtgärd som inte får 
utföras utan tillstånd enligt före‐
skrifter för natur‐ eller kulturre‐
servat eller vattenskyddsom‐
råde. 

Gällande föreskrifter  7 800 kr 

Ansökan om tillstånd till åtgärd 
som är förbjuden för att den stri‐
der mot syftet med det tilltänkta 
skyddet av ett område eller före‐
mål som omfattas av ett interim‐
istiskt beslut meddelat av kom‐
munen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken  7 800 kr 

Ansökan om dispens eller un‐
dantag från föreskrifter för na‐
tur‐ eller kulturreservat, na‐
turminne, djur‐ och växtskydds‐
område eller vattenskyddsom‐
råde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbal‐
ken, 9 §  förordning (1998:1252) om områ‐
desskydd enligt miljöbalken m.m. 

7 800 kr 

Ansökan om nya eller ändrade 
villkor i ett beslut om tillstånd el‐
ler dispens avseende natur‐ eller 
kulturreservat, naturminne, 
djur‐ och växtskyddsområde el‐
ler vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbal‐
ken, 9 §  förordning (1998:1252) om områ‐
desskydd enligt miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbu‐
det att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd som kan 
skada naturmiljön i ett biotop‐
skyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 
och 20 §§ samt 2 kap § miljötillsynsför‐
ordningen (2011:13) 

7 800 kr 

Extra avgift när ansökan kräver 
mer tid än vad avgiften motsva‐
rar 

  Timavgift 

Handläggning av anmälan 

Anmälan om en verksamhet el‐
ler åtgärd inom natur‐ eller kul‐
turreservat eller vattenskydds‐
område som kräver anmälan en‐
ligt föreskrifter meddelade för 
natur‐ eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter  7 800 kr 

Anmälan för samråd av en åt‐
gärd som inte omfattas av till‐
stånds‐ eller anmälningsplikt en‐
ligt andra bestämmelser i miljö‐
balken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken  Timavgift 
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Extra avgift när anmälan kräver 
mer tid än vad avgiften motsva‐
rar 

  Timavgift 

Tillsyn 

Naturreservat,  kulturreservat, 
naturminnen, biotopskyddsom‐
råden, vattenskyddsområden 
som kommunen har beslutat 
om, djur‐ och växtskyddsområ‐
den som kommunen har medde‐
lat föreskrifter om, område eller 
föremål som omfattas av ett in‐
terimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap 24 § mil‐
jöbalken, strandskydd utom det 
som länsstyrelsen har tillsyn 
över när det gäller väg‐ och järn‐
vägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljötillsynsförordningen  Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrif‐
ter i fråga om 
1. begränsningar av antalet djur i 
ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått 
för gödselhante‐
ringen, och 
3. växtodlingen 
och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. 

12 kap 10 § miljö‐balken, 2 kap 32 § 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 
kap miljöbalken som har beslutats 
av länsstyrelsen, om länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva till‐
syn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § 

miljötillsynsförordningen (2011:13) 
Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning vid jordbruket en‐
ligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebi‐
laga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § 

miljö‐tillsynsförordningen (2011:13) 
Timavgift 

Vilthägn, om länsstyrelsen har över‐
låtit uppgiften att utöva tillsyn. 

12 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförord‐
ningen (2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruks‐
mark och annan markanvändning i 
jordbruket och som inte omfattas av 

2 kap 8 § p 7  samt 1 kap 19 och 20 §§  
miljötillsynsförordningen (2011:13) eller 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift 
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fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN 

Tillsyn 

Artskydd om länsstyrelsen har över‐
låtit uppgiften att utöva tillsyn. 

8 kap 1‐4 §§ miljöbalken, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförord‐
ningen (2011:13) 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

Handläggning av anmälan 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd 
med anledning av en förorenings‐
skada i ett mark‐ eller vattenom‐
råde, grundvatten, en byggnad eller 
en anläggning enligt 10 kap. miljö‐
balken 

28 § förordningen (1998:899) om miljö‐
farlig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn 

Underrättelse om upptäckt av en 
förorening på en fastighet och för‐
oreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken  Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en 
överhängande fara för att en verk‐
samhet eller åtgärd medför en all‐
varlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken  Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en 
allvarlig miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken  Timavgift 

Övrig tillsyn av föroreningsskador 
som inte omfattas av länsstyrelsens 
tillsynsansvar och andra miljöskador 
om skadorna har orsakats av en 
verksamhet eller åtgärd som den 
kommunala nämnden har tillsynsan‐
svaret för. 

10 kap miljöbalken, 2 kap 31 § p 3 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift 

Provtagning vid tillsyn. Ersättning 
för att täcka kostnader vid provtag‐
ning inklusive analyser, transporter 
och frakt. 

  Faktiskt be‐
lopp/kost‐
nad 
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ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning av ansökan 

Ansökan om tillstånd från en fastig‐
hetsinnehavare att på fastigheten 
själv återvinna eller bortskaffa avfall 
även om ett sådant tillstånd inte 
krävs. 

15 kap 25 § p 2 miljöbalken  3 900 kr 

Ansökan om dispens från förbudet 
att hantera avfall när kommunen 
ska ansvara för en viss hantering av 
avfall. 

15 kap 25 § p 1 miljöbalken  3 900 kr 

Ansökan om dispens avseende an‐
mälan om uppehåll i hämtning, ge‐
mensam behållare, total befrielse 
från hämtning av avfall enligt kom‐
munens föreskrifter om avfallshan‐
tering 

9 kap. 2 § avfallsförordningen 

(2020:614) 
2 600 kr 

Ansökan om dispens avseende bygg‐ 
och rivningsavfall från kraven på ut‐
sortering 

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) 

Timavgift 

Extra avgift när ansökan kräver mer 
tid än vad avgiften motsvarar 

  Timavgift 

Handläggning av anmälan 

Anmälan från fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare att på fas‐
tigheten själv kompostera eller på 
annat sätt behandla annat avfall än 
trädgårdsavfall som kommunen an‐
svarar för enligt 15 kap. 20 §MB 

15 kap 19 och 24 §§ miljöbalken, 5 kap. 
15 § avfallsförordningen (2020:614) 

0 kr 

Anmälan enligt kommunens före‐
skrifter om avfallshantering att på 

9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)  Timavgift 
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fastigheten själv återvinna eller 
bortskaffa avfall. 

Anmälan enligt kommunens före‐
skrifter om avfallshantering av up‐
pehåll i hämtning, gemensam behål‐
lare, total befrielse från hämtning av 
avfall. 

9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)  Timavgift 

Övriga anmälningar enligt kommu‐
nens föreskrifter om avfallshante‐
ring. 

9 kap. 1 och 2 §§ avfallsförordningen 

(2020:614) 
Timavgift 

Tillsyn 

Avfallshantering, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebi‐
laga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken  Timavgift 

Tillsyn över transportörer av farligt 
avfall och övrigt avfall. 

5 kap. 1 § och 5 kap. 7 § avfallsförord‐
ningen (2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering 
och producentansvar. 

  Timavgift 

Provtagning vid tillsyn. Ersättning 
för att täcka kostnader vid provtag‐
ning inklusive analyser, transporter 
och frakt. 

  Faktiskt be‐
lopp/kost‐
nad 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN 

Tillsyn 

Stängselgenombrott om länsstyrel‐
sen har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn. 

26 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförord‐
ningen (2011:13) 

Timavgift 

Ärenden om miljösanktionsavgift och åtalsanmälan 

Tillsyn 

Avgift för handläggning av miljö‐
sanktionsavgift . 

Förordning (2012:259) om miljösanktions‐
avgifter. 

2 600 kr 
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Taxebilaga 2. Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljö-
balkens område (förskott) 

Bilaga till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt  
miljöbalken 

 

 

 

 

 

Dokumentets syfte 

Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd prövnings-
nivå (A, B, C) miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (1998:899) (H), eller miljöfarliga verksamheter (U) och häl-
soskyddsverksamheter (UH) som ska ha återkommande tillsyn. Taxebilaga 
2 är fast årlig avgift och förskottsbetalning. 

A och B= tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 

C= anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 

H= anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 

U= miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan 

UH = hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan 

 

Diarienummer Senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig processägare 

KS 2021/0322 KF 2021-11-08 § 131 Kommunfullmäktige Miljöchefen 
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Verksamhetskod Prövn. 
nivå 

Timmar Verksamhet Beskrivning 

   Djurhållning Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.10-i och 1.11  B  9  Djurhållning  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar. För så kallade industriut-
släppsverk-samheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkom-
mer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar.  

1.20  C  6  Djurhållning  För en verksamhet som är anmälnings-
pliktig enligt 2 kap. 3 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 6 timmar.  

1.2001  U  3 Anläggning med stadigvarande 
djurhållning med mer än 30 djuren-
heter (det högsta antalet djuren-
heter under året) men högst 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma 
som under 1.20. Denna beskriv-
ning gäller inte renskötsel.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

   Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbrukspro-
duktion 

Verksamhetsgrupp Uppodling av an-
nan mark än jordbruksmark för jord-
bruksproduktion 

1.30  C  6  Uppodling av annan mark än jord-
bruksmark för jordbruksproduktion  

För en verksamhet som är anmälnings-
pliktig enligt 2 kap. 4 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 6 timmar.  

1.3001  U  6  Växthus eller kemikalieintensiv od-
ling med en odlingsyta som är 
större än 5000 kvm  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

1.3002  U  3 Växthus eller kemikalieintensiv od-
ling med en odlingsyta som är 
större än 2000 kvm men högst 
5000 kvm  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

1.3003  U  6  Odling av jordbruksmark som är 
större ån 100 hektar för produktion 
av foder, livsmedel eller annan lik-
nande jordbruksproduktion.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

1.3004  U  3  Odling av jordbruksmark som är 
större än 10 hektar men högst 100 
hektar för produktion av foder, livs-
medel eller liknande jordbrukspro-
duktion  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

    Verksamhetsgrupp fiskodling och 
övervintring av fisk 
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5.10   B  9     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 3 kap. 1 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 9 timmar.  

5.20  C  6     För en verksamhet som är anmälnings-
pliktig enligt 3 kap. 2 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 6 timmar.  

   Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus 
och andra jordarter 

10.10   B  9  Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 1 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 9 timmar.  

10.1001  U  6 Uppläggning och bortforsling av re-
dan utbrutet och bearbetat material 
(torv) efter det att tillsynsmyndig-
heten meddelat beslut om att täk-
ten är avslutad.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

10.11  B  18  Berg, naturgrus och andra jordarter 1. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 18 timmar 
om tillståndet gäller för mer än 200 000 
ton.  

10.11  B  18  Berg, naturgrus och andra jordarter 2. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 18 timmar 
om tillståndet gäller för mer än 50 000 
ton men högst 200 000 ton.  

10.11  B  9  Berg, naturgrus och andra jordarter 3. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 9 timmar 
om tillståndet gäller för mer än 10 000 
ton men högst 50 000 ton.    

10.11  B  9  Berg, naturgrus och andra jordarter  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar, om tillståndet gäller för mer än 
5 000 ton men högst 10 000 ton.  

10.11  B  6  Berg, naturgrus och andra jordarter 5. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 6 timmar 
om tillståndet gäller för mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton.  

10.11  B  6  Berg, naturgrus och andra jordarter 6. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 6 timmar 
om tillståndet inte omfattas av någon 
av 1-5.  
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10.20  B  9  Berg, naturgrus och andra jordarter 1. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 9 timmar 
för täkt av torv.  

10.20  B  18  Berg, naturgrus och andra jordarter 2. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 18 timmar 
för annan täkt än som avses i 1, om till-
ståndet gäller för mer än 200 000 ton.  

10.20  B  18  Berg, naturgrus och andra jordarter 3. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 18 timmar 
för annan täkt än som avses i 1, om till-
ståndet gäller för mer än 50 000 ton 
men högst 200 000 ton.  

10.20  B  9  Berg, naturgrus och andra jordarter 4. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 9 timmar 
för annan täkt än som avses i 1, om till-
ståndet gäller för mer än 10 000 ton 
men högst 50 000 ton.  

10.20  B  9  Berg, naturgrus och andra jordarter 5. För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 9 timmar 
för annan täkt än som avses i 1, om till-
ståndet gäller för mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton.  

10.20  B  6  Berg, naturgrus och andra jordarter 6. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar för annan täkt än som 
avses i 1, om tillståndet gäller för 
mer än 1 000 ton men högst   

5 000 ton.  

10.20  B  6  Berg, naturgrus och andra jordarter 7. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar för annan täkt än som 
avses i 1, om tillståndet inte omfattas 
av någon av 1-6.  

10.2001  U  3  Anläggning för tillverkning av sten-
varor genom bearbetning av block 
ur bruten sten, där den totalt bear-
betade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller 
den totalt hanterade mängden är 
större än 800 ton per kalenderår.   

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

10.2003  U  6 Uppläggning och bortforsling av re-
dan utbrutet och  bearbetat 
material (berg, naturgrus eller 

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  
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andra jordarter) efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad.   

10.30  C  9  Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 4 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

10.3001  U  6 Täkt för markinnehavarens husbe-
hov av högst 10 000 ton naturgrus 
(totalt uttagen mängd)   

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

10.40  C  9  Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 4 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

10.4001  U  6 Täkt för markinnehavarens husbe-
hov av 1. högst 10 000 ton berg 
(totalt uttagen mängd), 2. torv med 
ett verksamhetsområde på högst 5 
hektar, eller 3. högst 50 000 kubik-
meter torv (totalt uttagen mängd). 
Norrtälje har timavgift, Södertälje 
har 4 timmar, Vallentuna 4 timmar)  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

10.50  C  18  Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 4 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 18 timmar.  

10.60  C  9  Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 4 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

10.6001  U  6  Anläggning för framställning, bear-
betning eller omvandling av bränsle 
eller bränsleprodukt som baseras 
på högst 500 ton torv per kalen-
derår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

   Råpetroleum, naturgas och kol Verksamhetsgrupp Råpetroleum, 
naturgas och kol 

11.10  A  30  Råpetroleum, naturgas och kol  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 8 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar.  

11.20  B  13  Råpetroleum, naturgas och kol  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar för utvinning i vatten-
område.  
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11.20  B  13  Råpetroleum, naturgas och kol  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar för utvinning på land.  

11.30  C  9  Råpetroleum, naturgas och kol  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 4 kap. 10 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

   Malm och mineral Verksamhetsgrupp Malm och mi-
neral 

13.10  A  90  Malm och mineral  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar om verksamheten 
avser järnmalm.  

13.10  A  90  Malm och mineral  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar om verksamheten 
avser kol inom de områden som 
anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.  

13.10  A  64  Malm och mineral  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar om verksamheten 
avser kol inom de områden som 
anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.  

13.10  A  227  Malm och mineral  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 227 timmar om verksamheten 
avser uran- eller toriummalm.  

13.10  A  184  Malm och mineral  5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är  tillsyns-
tiden 184 timmar, om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1-4.  

13.20-i  A  90  Malm och mineral  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 12 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar om verksamheten 
avser järnmalm. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

13.20-i  A  184  Malm och mineral  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 12 § miljö-
prövningsförordningen är  
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tillsynstiden 184 timmar om verk-
samheten inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  

13.30  B  90  Malm och mineral  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 13 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar.  

13.40  A  90  Malm och mineral  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar om verksamheten 
avser järnmalm.   

13.40  A  64  Malm och mineral  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar om verksamheten 
avser kol.  

13.40  A  227  Malm och mineral  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 227 timmar om verksamheten 
avser uran- eller toriummalm.  

13.40  A  184  Malm och mineral  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 184 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1-3.  

13.50  B  227  Malm och mineral  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 227 timmar om verksamheten 
avser uran- eller toriummalm.  

13.50  B  64  Malm och mineral  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1.  

13.60  B  64  Malm och mineral  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 4 kap. 16 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar.  

   Annan utvinningsindustri Verksamhetsgrupp Annan utvin-
ningsindustri 



 

8 (80) 

13.70  C  9  Annan utvinningsindustri  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 4 kap. 17 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

   VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 

   Slakterier Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.10-i   B  90  Slakterier  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar för produktion base-
rad på slaktvikt som omfattar mer än 
50 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg  med  20 timmar.  

15.10-i   B  30  Slakterier  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar för produktion som 
inte omfattas av 1. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

15.20  B  30  Slakterier  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 5 kap. 2 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar.  

15.30  C  9  Slakterier  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

15.3001  U  3  Slakteri för en produktion baserad 
på högst 50 ton slaktvikt per kalen-
derår Punkten gäller inte restau-
ranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

   Livsmedel av animaliska råvaror Verksamhetsgrupp Livsmedel av 
animaliska råvaror 

15.40-i, 15.45  B  90  Livsmedel av animaliska råvaror  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5  
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 90 timmar om verksam-
heten avser bearbetning av anima-
liska biprodukter. För så kallade 
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industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

15.40-i, 15.45  B  30  Livsmedel av animaliska råvaror  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5  
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

15.40-i, 15.45  B  64  Livsmedel av animaliska råvaror  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5  
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar om verksam-
heten inte omfattas av 1 eller 2. För 
så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  

15.50  C  9  Livsmedel av animaliska råvaror  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

15.5001  U  3  Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och be-
handling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av högst 
50 ton per kalenderår. Punkten gäl-
ler inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvud-
saklig servering eller försäljning till 
allmänheten.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

   Rökeri Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80  C  9  Rökeri  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

15.8001  U  6  Rökeri för en produktion av högst 
50 ton rökta produkter per kalen-
derår. Punkten gäller inte restau-
ranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten  
 
 
 

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  
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   Livsmedel av vegetabiliska råva-
ror 

Verksamhetsgrupp Livsmedel av 
vegetabiliska råvaror 

15.90-i, 15.95  B  64  Livsmedel av vegetabiliska råvaror  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9  
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar om verksam-
heten avser anläggning för tillverk-
ning av stärkelse, stärkelsederivat el-
ler socker. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

15.9001  U  6  Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och be-
handling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 
2 000 ton produkter per kalen-
derår. Punkten gäller inte om 
verksamheten endast innebär pa-
ketering. Punkten gäller inte heller  
restauranger, butiker, caféer 
och liknande  
med huvudsaklig servering el-
ler försäljning  

till allmänheten.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

15.90-i, 15.95  B  30  Livsmedel av vegetabiliska råva-
ror  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9  
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten avser rostning av kaffe. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.  

15.90-i, 15.95  B  64  Livsmedel av vegetabiliska råva-
ror  

3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9  
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar om verksam-
heten avser anläggning för framställ-
ning av livsmedel med beredning och 
behandling med en produktion av 
mer än 50 000 ton per kalenderår 
och inte omfattas av 1 eller 2. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.  

15.90-i, 15.95  B  30  Livsmedel av vegetabiliska råva-
ror  

4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9  
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten inte omfattas av någon av 1-3. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
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efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

15.101  C  9  Livsmedel av vegetabiliska råva-
ror  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 10 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

   Kvarnprodukter Verksamhetsgrupp Kvarnproduk-
ter 

15.125  C  9  Kvarnprodukter  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

15.12501  U  6  Framställning av livsmedel med 
tillverkning av kvarnprodukter 
samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en pro-
duktion av högst 1 000 ton per ka-
lenderår. Punkten gäller inte re-
stauranger, butiker, caféer och lik-
nande med huvudsaklig servering 
eller försäljning till allmänheten.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

   Livsmedel av kombinerade rå-
varor 

Verksamhetsgrupp Livsmedel av 
kombinerade råvaror 

15.131-i,  
15.141  

B  64  Livsmedel av kombinerade råva-
ror  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar med en produkt-
ion av mer än 10 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

15.131-i,  
15.141  

B  30  Livsmedel av kombinerade råva-
ror  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten inte omfattas av 1. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.  

15.151  C  9  Livsmedel av kombinerade råva-
ror  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

15.15101  U  6  Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och be-
handling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i 

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  
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kombinerade eller separata pro-
dukter, med en produktion av 
högst 400 ton per kalenderår.  

   Mjölkprodukter Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i  B  30  Mjölkprodukter  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 5 kap. 15 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

15.180  C  18  Mjölkprodukter  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 16 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

15.18001  U  3  Anläggning för framställning av 
mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av högst 
500 ton per kalenderår. Punkten 
gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvud-
saklig servering eller försäljning till 
allmänheten.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

   Annan livsmedelstillverkning Verksamhetsgrupp Annan livsme-
delstillverkning 

15.185-i och 
15.190  

B  90  Annan livsmedelstillverkning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 90 timmar om verksam-
heten avser framställning eller raffi-
nering av vegetabiliska eller anima-
liska oljor eller fetter med en produkt-
ion av mer än 100 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

15.185-i och 
15.190  

B  64  Annan livsmedelstillverkning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar om verksam-
heten avser framställning eller raffi-
nering av vegetabiliska eller anima-
liska oljor eller fetter med en produkt-
ion av mer än 50 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.  
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15.185-i och 
15.190  

B  30  Annan livsmedelstillverkning  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 
§ miljöprövningsförordningen är 3. till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten avser framställning eller raffi-
nering av vegetabiliska eller anima-
liska oljor eller fetter med en produkt-
ion av högst 50 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

15.185-i och 
15.190  

B  30  Annan livsmedelstillverkning  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar för annan verk-
samhet som inte omfattas av någon 
av 1-3. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

15.200  C  9  Annan livsmedelstillverkning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 19 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

15.20001  U  3  Anläggning för framställning eller 
raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fet-
ter för en produktion av högst 100 
ton per kalenderår. Punkten gäller 
inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till all-
mänheten.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

15.210  B  30  Annan livsmedelstillverkning  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 5 kap. 20 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar.  

15.220  C  6  Annan livsmedelstillverkning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 21 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  

15.230  B  64  Annan livsmedelstillverkning  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 5 kap. 22 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar.  

15.240  C  9  Annan livsmedelstillverkning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
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miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 9 timmar.  

15.250  B  13  Annan livsmedelstillverkning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar för framställning av malt.  

15.250  B  64  Annan livsmedelstillverkning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar för framställning av mer än 
20 000 ton läskedryck eller maltdryck 
per kalenderår.  

15.250  B  30  Annan livsmedelstillverkning  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för framställning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton läs-
kedryck eller maltdryck per kalen-
derår. 

15.260  C  9  Annan livsmedelstillverkning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 25 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

15.26001  U  3  Bryggeri eller annan anläggning 
för framställning av malt,  malt-
dryck eller läskedryck med en 
produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 25 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
3 timmar.  

15.270  B  90  Annan livsmedelstillverkning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 26 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar för anläggning för tillverk-
ning av jäst.   

15.270  B  47  Annan livsmedelstillverkning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 26 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
47 timmar för anläggning för tillverk-
ning av startkulturer av mikroorgan-
ismer.  

15.280  C  18  Annan livsmedelstillverkning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 27 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

15.28001  U  12  Anläggning för rostning av högst 
100 ton kaffe per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med 

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  
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huvudsaklig servering eller försälj-
ning till allmänheten  

15.310  C  6  Annan livsmedelstillverkning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 28 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  

   Foder av animaliska och vege-
tabiliska råvaror 

Verksamhetsgrupp Foder av ani-
maliska och vegetabiliska råvaror 

15.330-i,  
15.350-i och 
15.370-i  

B  90  Foder av animaliska och vegetabi-
liska råvaror  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 
33 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning 
för bearbetning av animaliska bipro-
dukter med en produktion baserad på 
mer än 10 000 ton råvara per kalen-
derår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

15.330-i,  
15.350-i och 
15.370-i  

B  30  Foder av animaliska och vegetabi-
liska råvaror  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 
33 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar för anläggning 
som inte omfattas av 1. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.  

15.340  C  18  Foder av animaliska och vegetabi-
liska råvaror  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 30 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

15.34001  U  12  Anläggning för framställning av 
foder med beredning och behand-
ling av enbart animaliska råvaror 
med en produktion av högst 500 
ton produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av 
endast mjölk eller endast innebär 
paketering.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  

15.360  C  9  Foder av animaliska och vegetabi-
liska råvaror  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap. 32 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

15.36001  U  6  Anläggning för framställning av fo-
der med beredning och behand-
ling av enbart vegetabiliska råva-
ror med en produktion av högst 5 
000 ton per kalenderår. Punkten 

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  
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gäller inte om verksamheten end-
ast innebär paketering.  

    VERKSAMHETSGRUPP TEXTIL-
VAROR 

17.10-i  B  90     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 6 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

17.20  B  64     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 6 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar för anläggning för hante-
ring av mer än 1 000 ton men högst 2 
500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår.  

17.20  B  30     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 6 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för anläggning som inte 
omfattas av 1.  

17.30  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 6 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

17.3001  U  6  Anläggning för förbehandling, 
färgning eller annan beredning av 
högst 10 ton textilmaterial per ka-
lenderår  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, 
SKINN OCH LÄDER 

18.10-i  B  90     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 7 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

18.20  B  90     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser 
garvning av mer än 1 000 ton produk-
ter per kalenderår.  
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18.20  B  90     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser 
garvning av högst 1 000 ton produk-
ter per kalenderår.  

18.20  B  90     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser 
annan beredning av hudar och skinn 
än garvning.  

18.30  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 7 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

18.3001  U  12  Anläggning för garvning eller an-
nan beredning av högst 2 ton hu-
dar eller skinn per kalenderår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP TRÄVA-
ROR 

20.05-i   B  64     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 8 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

20.10  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 8 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

20.20  B  64     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar för produktion som omfat-
tar mer än 200 000 kubikmeter per 
kalenderår.  

20.20  B  30     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för produktion som inte 
omfattas av 1.  

20.30  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  
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20.3001  U  12  Sågverk eller annan anläggning 
för tillverkning av träprodukter ge-
nom sågning, hyvling eller svarv-
ning för en produktion av mer än 
500 kubikmeter men högst 6 000 
kubikmeter per kalenderår  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  

20.40  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

20.4001  U  12  Anläggning för framställning eller 
bearbetning av träbaserat bränsle, 
eller av bränsleprodukter som är 
baserade på skogseller jordbruks-
produkter, i form av träull, trämjöl, 
flis, spån eller liknande, baserad 
på högst 5 000 kubikmeter fast 
mått per kalenderår.    

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  

20.50-i  B  137     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar för produktion som omfat-
tar mer än 20 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

20.50-i  B  64     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar för produktion som inte 
omfattas av 1. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

20.60  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 8 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

20.70  B  13     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 8 kap. 8 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar.  

20.80  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 8 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  
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20.8001  U  6  Anläggning för lagring av mer än 
500 kubikmeter timmer men högst 
2000 kubikmeter fast mått under 
bark (m3 fub), om lagringen sker 
på land utan vattenbegjutning  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

20.90  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 8 kap. 10 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

20.9001  U  6  Anläggning för lagring av timmer 
som inte sker i eller nära vatten-
täkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anled-
ning av storm eller orkan och om-
fattar 1. högst 20 000 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 2. högst 10 000 ku-
bikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

20.91  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 8 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP MASSA, 
PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

21.10-i  A  306     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
306 timmar för anläggning för en pro-
duktion av mer än 300 000 ton sulfat- 
eller sulfitmassa per kalenderår om 
verksamheten har blekeri. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

21.10-i  A  227     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar för en produktion av 
högst 300 000 ton sulfat- eller sulfit-
massa om verksamheten har blekeri. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

21.10-i  A  184     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar för en produktion av 
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sulfat- eller sulfitmassa om verksam-
heten inte har blekeri. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

21.10-i  A  137     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om verksamheten avser 
framställning av halvkemisk massa. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

21.10-i  A  137     5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar för annan anläggning än 
de som avses i 1-4 med en produkt-
ion av mer än 200 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

21.10-i  A  90     6. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar för anläggning som inte 
omfattas av någon av 1-5. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.  

21.30-i  A  90     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 9 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar för framställning av mer än 
10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.  

21.30-i  A  47     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 9 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
47 timmar för framställning som inte 
omfattas av 1. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkom-
mer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar.  
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21.40  B  47     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 9 kap. 3 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 47 
timmar.  

21.1001  U  6  Anläggning för framställning av 
pappersmassa om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 1§  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

21.4001  U 6 Anläggning för framställning av 
papper, papp eller kartong om 
verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 1 eller 2  
§§.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP FOTO-
GRAFISK OCH GRAFISK PRO-
DUKTION 

22.10  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 10 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

22.20  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 10 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

22.30  B  30     

 

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 10 kap. 3 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar.  

22.40  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 10 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

22.4001  U  6  Anläggning utan utsläpp av pro-
cessavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 
50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller pap-
perskopior framkallas per kalen-
derår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

22.4002  U  3 Anläggning utan utsläpp av pro-
cessavloppsvatten där mer än 5 
000 kvadratmeter men högst 15 
000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller pap-
perskopior framkallas per kalen-
derår  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  
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22.4004  U  6 Anläggning med utsläpp av pro-
cessavloppsvatten där mer än 1 
000 kvadratmeter men högst 5 
000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller pap-
perskopior framkallas per kalen-
derår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

22.4005  U  3 Anläggning med utsläpp av pro-
cessavloppsvatten där högst 1 
000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller pap-
perskopior framkallas per kalen-
derår.  
 

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP STEN-
KOLSPRODUKTER, RAFFINE-
RADE PETROLEUMPRODUKTER 
OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.05  A  137     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar för en anläggning med en 
total installerad effekt om mer än 200 
megawatt.   

23.05  A  64     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar för en anläggning med en 
total installerad effekt om mer än 100 
megawatt men högst 200 megawatt.  

23.05  A  30     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för en anläggning med en 
total installerad effekt om mer än 10 
megawatt men högst 100 megawatt.   

23.05  A  13     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar för en anläggning med en 
total installerad effekt om högst 10 
megawatt.  

23.10-i  A  90     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 11 kap. 2 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  
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23.11-i  A  90     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser 
överföring till vätskeformigt bränsle. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg  med  20 timmar.  

23.11-i  A  64     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser 
överföring till gasbränsle för en pro-
duktion av mer än 150 000 kubikme-
ter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av mer än 
100 megawatt. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

23.11-i  A  30     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser 
överföring till gasbränsle för en pro-
duktion av mer än 150 000 kubikme-
ter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av mer än 
10 megawatt men högst 100 mega-
watt. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar.  

23.11-i  A  13     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser 
överföring till gasbränsle för en pro-
duktion av mer än 150 000 kubikme-
ter gas per kalenderår i anläggning 
med en installerad effekt av högst 10 
megawatt. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

23.12-i  A  184     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 11 kap.4 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  
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23.13  A  90     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 11 kap. 5 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar.  

23.20  B  90     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 11 kap. 6 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar.  

23.30-i  A  306     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 11 kap. 7 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 306 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

23.40 och 23.50  A  90     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA 
PRODUKTER 

   Organiska kemikalier Verksamhetsgrupp Organiska ke-
mikalier 

24.01-i, 24.02- 
i, 24.03-i,  
24.04-i, 24.05- 
i, 24.06-i,  
24.07-i, 24.08- 
i, 24.09-i,  
24.10-i, 24.11- 
i, 24.12-i,  
24.13-i, 24.14- 
i, 24.15-i,  
24.16-i, 24.17- 
i, 24.18-i,  
24.19-i, 24.20- 
i, 24.21-i och 
24.22-i   

A/B  137  Organiska kemikalier  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt någon av 12 kap. 
1-22 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på 
mer än 20 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg  med  20 timmar.  

24.01-i, 24.02- 
i, 24.03-i,  
24.04-i, 24.05- 
i, 24.06-i,  
24.07-i, 24.08- 
i, 24.09-i,  
24.10-i, 24.11- 
i, 24.12-i,  
24.13-i, 24.14- 
i, 24.15-i,  
24.16-i, 24.17- 
i, 24.18-i,  
24.19-i, 24.20- 

A/B  137  Organiska kemikalier  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt någon av 12 kap. 
1-22 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på 
högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  
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i, 24.21-i och 
24.22-i   

   Oorganiska kemikalier Verksamhetsgrupp Oorganiska ke-
mikalier 

24.23-i  A  227  Oorganiska kemikalier  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 23 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar om verksamheten avser 
kloralkali med användning av amal-
gammetoden. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkom-
mer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar.  

24.23-i  A  227  Oorganiska kemikalier  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 23 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar om verksamheten avser 
annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkom-
mer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar.  

24.24-i  B  90  Oorganiska kemikalier  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 12 kap. 24 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i, 24.26- 
i, 24.27-i,  
24.28-i, 24.29- 
i, 24.30-i, 24.31-i 
och 24.32-i  

A/B  137  Oorganiska kemikalier  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt någon av 12 kap. 
25-32 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 137 timmar för an-
läggning med en produktionsmängd 
på mer än 20 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg  med  20 timmar.  

24.25-i, 24.26- 
i, 24.27-i,  
24.28-i, 24.29- 
i, 24.30-i, 24.31-i 
och 24.32-i  

A/B  90  Oorganiska kemikalier  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt någon av 12 kap. 
25-32 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 90 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på 
högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  
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     Gödselmedel Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 24.34-i A/B  184  Gödselmedel  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 184 timmar för anläggning 
med en produktionsmängd på mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg  
med  20 timmar.  

24.33-i och 24.34-i A/B  90  Gödselmedel  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 90 timmar  för  anläggning 
med en produktionsmängd på högst 
20 000 ton per kalenderår. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg  
med  20 timmar.  

     Växtskyddsmedel och biocider Verksamhetsgrupp Växtskydds-
medel och biocider 

24.35-i och 24.36-i A/B  184  Växtskyddsmedel och biocider  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 184 timmar för anläggning 
med en produktionsmängd på mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.  

24.35-i och 24.36-i A/B  90  Växtskyddsmedel och biocider  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 90 timmar för anläggning 
med en produktionsmängd på högst 
1 000 ton per kalenderår. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.  

24.37  B  137  Växtskyddsmedel och biocider  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 12 kap. 37 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar.  
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     Läkemedel Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i och 24.39-i A/B  137  Läkemedel  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar för anläggning 
med en produktionsmängd på mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg  
med  20 timmar.  

24.38-i och 24.39-i A/B  90  Läkemedel  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 90 timmar  för  anläggning 
med en produktionsmängd på högst 
1 000 ton per kalenderår. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg  
med  20 timmar.  

24.40  C  9  Läkemedel  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 12 kap. 40 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

24.41  C  9  Läkemedel  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 12 kap. 41 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

     Sprängämnen Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

24.42-i och 24.43-i A/B  137  Sprängämnen  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar för anläggning 
med en produktionsmängd på mer än 
1 000 ton per kalenderår.  
 För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

24.42-i och 24.43-i A/B  90  Sprängämnen  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 90 timmar för anläggning 
med en produktionsmängd på högst 1 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
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tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

     Annan kemisk tillverkning Verksamhetsgrupp Annan kemisk 
tillverkning 

24.44  C  18  Annan kemisk tillverkning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 12 kap. 44 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

24.45  B  30  Annan kemisk tillverkning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser till-
verkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.  

24.45  B  64  Annan kemisk tillverkning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser till-
verkning av läkemedelssubstanser 
genom extraktion ur biologiskt 
material.   

24.45  B  30  Annan kemisk tillverkning  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser till-
verkning av sprängämnen.   

24.45  B  30  Annan kemisk tillverkning  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser till-
verkning av pyrotekniska artiklar.   

24.45  B  13  Annan kemisk tillverkning  5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser till-
verkning av ammunition.   

24.46  C  18  Annan kemisk tillverkning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

24.4601  U  12  Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 10 ton färg 
eller lack per kalenderår  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  

24.4602  U  12 Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 10 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, 

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  
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kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår  

24.4603  U  12 Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter 
per kalenderår, om tillverkningen 
sker genom destillation.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  

24.47  C  18  Annan kemisk tillverkning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 12 kap. 47 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

24.4701  U  12  Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yr-
kesmässigt               tillverka           
1. högst 10 ton färg eller lack per    
kalenderår,         eller                   
2. högst 10 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik eller 
hygienprodukter per kalenderår  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- 
OCH PLASTVAROR 

25.10   B  64     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 13 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar för en produktion av mer än 
10 000 ton per kalenderår.  

25.10   B  30     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 13 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för en produktion som inte 
omfattas av 1.  

25.11  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

25.1101  U  6  Anläggning för att genom vulk-
ning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 
ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

25.20  B  30     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för en produktion av mer än 
100 ton per kalenderår.  
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25.20  B  13     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar för en produktion som inte 
omfattas av 1.  

25.30  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 13 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

25.3001  U  6  Anläggning för att genom ytterli-
gare polymerisation tillverka pro-
dukter av plast, om produktionen 
baseras på högst 1 ton plast-
råvara per kalenderår  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

25.40  B  30     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 13 kap. 5 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar.  

25.50  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 13 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

25.5001  U  6  Anläggning där produktionen ba-
seras på högst 1 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för till-
verkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk monte-
ring eller mekanisk bearbetning.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP MINERA-
LISKA PRODUKTER 

   Glas, glasvaror och keramiska 
produkter 

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror 
och keramiska produkter 

26.05-i   B  64  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 14 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

26.10-i  B  90  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 14 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser till-
verkning av mineralull med smältning 
av mer än 10 000 ton mineraler per 
kalenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
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med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

26.10-i  B  30  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 14 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser till-
verkning av mineralull med smältning 
av mer än 5 000 ton men högst 10 
000 ton mineraler per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  

26.1001  U  12  Anläggning för tillverkning av va-
ror av glasfiber.   

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  

26.20  B  64  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar vid förbrukning av mer än 2 
000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar per kalen-
derår.  

26.20  B  30  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar vid förbrukning av mer än 
500 ton men högst 2 000 ton glasrå-
varor med tillsats av bly- eller arsenik-
föreningar per kalenderår.  

26.20  B  13  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar vid förbrukning av mer än 5 
ton men högst 500 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföre-
ningar per kalenderår.  

26.20  B  64  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar vid förbrukning av mer än 3 
000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.  

26.20  B  30  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar vid förbrukning av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton andra   
glasråvaror   än de som avses i 1-3 
per kalenderår.  
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26.20  B  13  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

6. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar vid förbrukning av högst 1 
000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.  

26.30  C  9  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 14 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

26.40  C  18  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 14 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

26.50-i  B  30  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

För verksamhet som är tillståndsplik-
tig enligt 14 kap. 6 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 30 tim-
mar. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

26.51  B  30  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

För verksamhet som är tillståndsplik-
tig enligt 14 kap. 7 § miljöprövnings-
förordningen är tillsynstiden 30 tim-
mar.  

26.5101  U  6  Anläggning för att genom brän-
ning tillverka högst 50 ton kera-
miska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tung-
metaller används  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

26.60  C  18  Glas, glasvaror och keramiska 
produkter  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 14 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar. 

26.6001  U  6  Anläggning för tillverkning av 
högst 100 ton keramiska produk-
ter per kalenderår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

   Cement, betong, kalk, krita 
och gips 

Verksamhetsgrupp Cement, be-
tong, kalk, krita och gips 

26.70-i  A  184  Cement, betong, kalk, krita och 
gips  

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 14 kap. 9 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  
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26.7001  U  6  Cement, betong, kalk, krita och 
gips  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

26.80  B  184  Cement, betong, kalk, krita och 
gips  

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 14 kap. 10 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar.  

26.90-i  B  30  Cement, betong, kalk, krita och 
gips  

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 14 kap. 11 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

26.100  C  18  Cement, betong, kalk, krita och 
gips  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 14 kap. 12 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

26.10001  U  6  Anläggning för tillverkning av 
kalk, krita eller kalkprodukter för 
en produktion på högst 5 ton per 
kalenderår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

26.110  C  9  Cement, betong, kalk, krita och 
gips  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 14 kap. 13 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

26.11001  U  6  Anläggning för tillverkning av 
högst 500 ton 1. betong eller lätt-
betong per kalenderår, eller 2. 
varor av betong, lättbetong eller 
cement per kalenderår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

26.120  C  18  Cement, betong, kalk, krita och 
gips  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 14 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

26.12001  U  6  Anläggning för tillverkning av 
högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

   Andra mineraliska produkter Verksamhetsgrupp Andra minera-
liska produkter 

26.130-i och 
26.140  

B  64  Andra mineraliska produkter  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 14 kap. 15 eller 16 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar. För så kallade  
industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 



 

34 (80) 

tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

26.150  C  18  Andra mineraliska produkter  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 14 kap. 17 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

26.160  C  9  Andra mineraliska produkter  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 14 kap. 18 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

26.170-i  B  30  Andra mineraliska produkter  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 14 kap. 19 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

26.17001  U  12  Anläggning för tillverkning i ugn 
av högst 12 500 ton magnesium-
oxid per kalenderår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.  

26.180  C  9  Andra mineraliska produkter  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 14 kap. 20 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH 
METALL 

27.10-i  A  64     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser 
järn- eller stålverk med induktionsug-
nar, (ESR- anläggning). För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

27.10-i  A  306     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
306 timmar för annan anläggning än 
som avses i 1 med en produktion av 
mer än 1 000 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.  

27.10-i  A  227     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
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227 timmar för annan anläggning än 
som avses i 1 med en produktion av 
mer än 100 000 ton men högst 1 000 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

27.10-i  A  90     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar för annan anläggning än 
som avses i 1 med en produktion av 
högst 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  

27.20  A  64     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser 
järn- eller stålverk med induktionsug-
nar, (ESR- anläggning).  

27.20  A  90     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser an-
nan produktion av järn eller stål än 
som avses i 1.  

27.20  A  90     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom varmvalsning för en produktion av
mer än 50 000 ton per kalenderår.  

27.20  A  64     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom varmvalsning för en produktion av
högst 50 000 ton per kalenderår.  

27.25-i   A  90     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 15 kap. 3 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.   
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27.26-i   A  90     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 15 kap. 4 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

27.27-i  A  30     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbruk-
ning av mer än 10 000 ton zink per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

27.27-i  A  13     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbruk-
ning av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton zink per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.27-i  A  6     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbruk-
ning av mer än 100 ton men högst 1 
000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.27-i  A  3     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
3 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbruk-
ning av högst 100 ton zink per kalen-
derår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-
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i" efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

27.27-i  A  64     5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbruk-
ning av mer än 10 000 ton zink per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

27.27-i  A  30     6. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser 
behandling av järnbaserade metaller 
genom varmförzinkning utan uppsam-
ling och filter för flussrök med en för-
brukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.  

27.27-i  A  13     7. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbruk-
ning av mer än 100 men högst 1 000 
ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

27.27-i  A  6     8. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbruk-
ning av högst 100 ton zink per kalen-
derår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  
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27.27-i  A  64     9. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom annat anbringande av smält me-
tall än som avses i 1-8 med utsläpp av 
mer än 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkom-
mer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar.  

27.27-i  A  30     10. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom annat anbringande av smält me-
tall än som avses i 1-8 med utsläpp av 
mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter process- och 
sköljvatten. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

27.27-i  A  13     11. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom annat anbringande av smält me-
tall än som avses i 1-8 med utsläpp av 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter process- och sköljvat-
ten. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

27.27-i  A  6     12. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar om verksamheten avser be-
handling av järnbaserade metaller ge-
nom annat anbringande av smält me-
tall än som avses i 1-8 med utsläpp av 
högst 100 kubikmeter process- och 
sköljvatten. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

27.31  A  90     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 15 kap. 6 § 
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miljöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar.  

27.32  B  90     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser 
kallvalsning av mer än 50 000 ton stål 
per kalenderår.  

27.32  B  64     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten inte om-
fattas av 1.  

27.40-i  B  64     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser 
gjuteri där form- eller kärnsand an-
vänds med en produktion av mer än 
10 000 ton per kalenderår. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.40-i  B  30     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser 
gjuteri där form- eller kärnsand an-
vänds med en produktion av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg  med  20 
timmar.  

27.40-i  B  30     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser 
gjuteri där form- eller kärnsand inte an-
vänds med en produktion av mer än 
10 000 ton per kalenderår. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med  
20 timmar.  

27.40-i  B  13     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser 
gjuteri där form- eller kärnsand inte an-
vänds med en produktion av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
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industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

27.50  B  30     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser 
gjutning av järn eller stål där form- el-
ler kärnsand används med en produkt-
ion av mer än 1 000 ton men högst 5 
000 ton per kalenderår.  

27.50  B  13     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser 
gjutning av järn eller stål där form- el-
ler kärnsand används med en produkt-
ion  av  högst 1 000 ton per kalen-
derår.  

27.50  B  13     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser 
gjutning av järn eller stål där form- el-
ler kärnsand inte används med en 
produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.  

27.50  B  6     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar om verksamheten avser gjut-
ning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en pro-
duktion av högst 1 000 ton per kalen-
derår.  

27.50  B  90     5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser 
gjutning av zink med en produktion av 
mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår.  

27.50  B  30     6. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser 
gjutning av zink med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton 
per kalenderår.  
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27.50  B  13     7. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser 
gjutning av zink med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår.  

27.50  B  30     8. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten avser 
gjutning av aluminium eller magne-
sium där form- eller kärnsand an-
vänds med en produktion av mer än 1 
000 ton men högst 5 000 ton per ka-
lenderår.  

27.50  B  13     9. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärn-
sand används med  
en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.  

27.50  B  13     10. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärn-
sand inte används med en pro-
duktion av mer än   
1 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.  

27.50  B  9     11. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärn-
sand inte används med en pro-
duktion av högst   
1 000 ton per kalenderår.  

27.60  C  6     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 15 kap. 10 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar.  

27.6001  U  3  Anläggning för att gjuta järn, stål, 
aluminium, zink eller magne-
sium, om produktionen är högst 
10 ton per kalenderår.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  
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27.70-i  A  184     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 184 timmar för ferrolege-
ringsverk. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.70-i  A  306     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med 
produktion ur malm och koncentrat 
av mer än 80 000 ton icke-järnme-
tall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  

27.70-i  A  184     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med 
produktion ur malm och koncentrat 
av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton icke-järnmetall per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.70-i  A  90     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 90 timmar för annan an-
läggning än som avses i 1 med 
produktion ur malm och koncentrat 
av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalen-
derår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.70-i  A  30     5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar för annan an-
läggning än som avses i 1 med 
produktion ur malm och koncentrat 
av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  
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27.70-i  A  227     6. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.70-i  A  137     7. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av 
mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalen-
derår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.70-i  A  64     8. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar för annan pro-
duktion än som avses i 1-5 av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar.  

27.70-i  A  30     9. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar för annan pro-
duktion än som avses i 1-5 av 
högst 3 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.80-i  B  184     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 184 timmar för ferrolege-
ringsverk. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.80-i  B  30     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten inte omfattas av 1. För så 
kallade 
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industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.100-i  A  184     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 184 timmar om verk-
samheten avser produktion av mer 
än 80 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar.  

27.100-i  A  137     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar om verk-
samheten avser produktion av mer 
än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt till-
lägg  med  20 timmar.  

27.100-i  A  64     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar om verksam-
heten avser produktion av mer än 
3 000 ton men högst 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.100-i  A  30     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten inte omfattas av någon av 1-
3. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10001  U  6  I gjuteri eller annan anläggning 
smälta eller legera icke-järnme-
taller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, 
om produktion av bly eller kad-
mium är högst 1 000 ton per ka-
lenderår.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

27.101-i   B  184     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 184 timmar om verk-
samheten avser gjutning av zink 
med en smältning av mer än 20 
000 ton per kalenderår. För så 
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kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

27.101-i   B  137     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar om verk-
samheten avser gjutning av zink 
med en smältning av mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.101-i   B  90     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 90 timmar om verksam-
heten avser gjutning av zink med 
en smältning av högst 10 000 ton 
per kalenderår. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.101-i   B  64     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar om verksam-
heten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller 
kärnsand används med en smält-
ning av mer än 10 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

27.101-i   B  30     5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller 
kärnsand används med en smält-
ning av högst 10 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.101-i   B  30     6. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller 
kärnsand inte används med en 
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smältning av mer än 10 000 ton 
per kalenderår. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.101-i   B  13     7. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 13 timmar om verksam-
heten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller 
kärnsand inte används med en 
smältning av högst 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.101-i   B  184     8. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 184 timmar om verk-
samheten avser smältning av icke-
järnmetaller vid andra anlägg-
ningar än för gjutning, eller smält-
ning av andra icke-järnmetaller än 
zink, aluminium eller magnesium 
vid anläggning för gjutning med en 
smältning av mer än 80 000 ton 
per kalenderår. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

27.101-i   B  137     9. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar om verk-
samheten avser smältning av icke-
järnmetaller vid andra anlägg-
ningar än för gjutning, eller smält-
ning av andra icke-järnmetaller än 
zink, aluminium eller magnesium 
vid anläggning för gjutning med en 
smältning av mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.101-i   B  64     10. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar om verksam-
heten avser smältning av icke-järn-
metaller vid andra anläggningar än 
för gjutning, eller smältning av 
andra icke-järnmetaller än zink, 
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aluminium eller magnesium vid an-
läggning för gjutning med en 
smältning av högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

27.110  B  64     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar för en pro-
duktion av mer än 3 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.  

27.110  B  30     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten inte omfattas av 1.  

27.120  B  227     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 227 timmar för en pro-
duktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. 

27.120  B  137     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar för en pro-
duktion av mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton per kalenderår.  

27.120  B  64     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar för en pro-
duktion av mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår.  

27.120  B  30     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om verksam-
heten inte omfattas av någon av 1-
3.  

27.130  B  90     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 90 timmar för en pro-
duktion av mer än 3 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.  

27.130  B  30     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar för en pro-
duktion av mer än 1 000 ton men 
högst 3 000 ton per kalenderår.  

27.130  B  13     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 13 timmar för en pro-
duktion av mer än 200 ton men 
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högst 1 000 ton per kalenderår.  

27.130  B  6     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 6 timmar om verksam-
heten inte omfattas av någon av 1-
3.  

27.140  C  6     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 15 kap. 18 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar.  

27.14001  U  3  Anläggning för att gjuta andra 
metaller än järn, stål, zink, alumi-
nium och magnesium, om pro-
duktionen är högst 1 ton per ka-
lenderår.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP ME-
TALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRG-
BORTTAGNING 

28.10-i  B  64     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar om utsläpp av pro-
cess- och sköljvatten är större än 
10 000 kubikmeter per kalenderår. 
För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar.  

28.10-i  B  30     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar om utsläpp av pro-
cess- och sköljvatten är större än 1 
000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

28.10-i  B  13     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar om utsläpp av pro-
cess- och sköljvatten är större än 
100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

28.10-i  B  6     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1-3. För 
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så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar.  

28.20 och 28.30  B  64     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 
4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar för anlägg-
ning som ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten om mer än 10 000 
kubikmeter per kalenderår.  

28.20 och 28.30  B  30     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 
4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar för anlägg-
ning som ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten om mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter per kalenderår.  

28.20 och 28.30  B  13     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 
4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar för anlägg-
ning som ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten om mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubik-
meter per kalenderår.  

28.20 och 28.30  B  6     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 
4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 6 timmar för anlägg-
ning som ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten som inte omfattas 
av någon av 1-3.  

28.25  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 16 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

28.40  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 16 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

28.4001  U  6  Anläggning för 1. beläggning 
med metall på annat sätt än ge-
nom kemisk eller elektrolytisk yt-
behandling, om verksamheten 
ger upphov till högst 1 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår, 
eller 2. våttrumling av annan me-
tall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

28.50  B  30     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 30 
timmar för varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök 
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med en förbrukning av mer än 10 
000 ton zink per kalenderår .  

28.50  B  13     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 13 
timmar för varmförzinkning  med 
uppsamling  och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 1 
000 ton men högst 10 000 ton zink 
per kalenderår. 

28.50  B  6     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 6 
timmar för varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 
ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår.  

28.50  B  3     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 3 
timmar för varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 
ton zink per kalenderår.  

28.50  B  30     5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 30 
timmar för varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 10 
000 ton zink per kalenderår.  

28.50  B  30     6. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 30 
timmar för varmförzinkning  utan 
uppsamling  och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 1 
000 ton men högst 10 000 ton zink 
per kalenderår.  

28.50  B  13     7. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 13 
timmar för varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 
ton zink per kalenderår.  

28.50  B  6     8. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 6 
timmar för varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök 
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med en förbrukning av högst 100 
ton zink per kalenderår. 

28.50  B  64     9. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 64 
timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning med utsläpp av 
mer än 10  000  kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår.  

28.50  B  30     10.För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 30 
timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större 
än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter per kalenderår.  

28.50  B  13     11. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 13 
timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större 
än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.  

28.50  B  6     12. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 6 
timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 
100 kubikmeter per kalenderår.  

28.50  B  6     13. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksam-
hetskod 28.50) är tillsynstiden 6 
timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning som inte medför 
utsläpp av process- och sköljvat-
ten.  

28.71  C  6     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 16 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar.  

28.80  B  30     För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 16 kap. 8 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar.  

28.90  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 16 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 18 timmar.  

28.95  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 16 kap. 10 § mil-
jöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 9 timmar.  

28.9501  U  3  Anläggning, som omfattas av nå-
gon eller några av följande punk-
ter, för 1. vattenbaserad avfett-
ning som ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller till-
ståndspliktig enligt någon av be-
skrivningarna i 39.10-39.50, 2. 
betning med högst 50 kilogram 
betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till av-
loppsvatten, 3. blästring av högst 
500 kvadratmeter yta per kalen-
derår, 4. våttrumling av högst 1 
ton metaller per kalenderår eller 
härdning av högst 1 ton gods per 
kalenderår, 5. termisk ytbehand-
ling med en metallförbrukning av 
högst 50 kilogram per kalen-
derår, eller 6. metallbeläggning 
med vakuummetod, om metall-
förbrukningen uppgår till högst 
500 kilogram per kalenderår.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP ELEKT-
RISKA ARTIKLAR 

31.10  A  184     För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 17 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 184 timmar.  

31.20  B  64     För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 17 kap. 2 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar.  

31.30  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 17 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

31.40-i och 31.50  A  184     För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

31.60  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 17 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  
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    VERKSAMHETSGRUPP  
METALLBEARBETNING 

   Motorer, turbiner och reakto-
rer 

Verksamhetsgrupp Motorer, tur-
biner och reaktorer 

34.10  C  9  Motorer, turbiner och reaktorer  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 18 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

34.1001  U  3  Anläggning för tillverkning av 
högst 100 fordonsmotorer per 
kalenderår.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

34.20  C  6  Motorer, turbiner och reaktorer  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 18 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar.  

   Motorfordon Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30  B  184  Motorfordon  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 184 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av fler än 
100 000 motorfordon per kalen-
derår med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton.  

34.30  B  64  Motorfordon  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av fler än 25 
000 motorfordon men högst 100 
000 motorfordon per kalenderår 
med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton.  

34.30  B  30  Motorfordon  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av högst 25 
000 motorfordon per kalenderår 
med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton.  

34.30  B  184  Motorfordon  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 184 timmar ör en tillverkning 
och sammansättning av fler än 20 
000 motorfordon per kalenderår 
med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.  

34.30  B  64  Motorfordon  5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av fler än 1 
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000 motorfordon men högst 20 
000 motorfordon per kalenderår 
med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.  

34.30  B  30  Motorfordon  6. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av högst 1 
000 motorfordon per kalenderår 
med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.  

34.40  C  18  Motorfordon  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 18 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 18 timmar.  

34.4001  U  3  Anläggning för tillverkning och 
sammansättning per kalenderår 
av 1. högst 100 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. 
högst 10 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår 
till mer än 3,5 ton.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

   Järnvägsutrustning och flyg-
plan 

Verksamhetsgrupp Järnvägsut-
rustning och flygplan 

34.50  C  18  Järnvägsutrustning och flygplan  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 18 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 18 timmar.  

   Maskinell bearbetning Verksamhetsgrupp Maskinell 
bearbetning 

34.60  A  184  Maskinell bearbetning  För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 184 timmar.  

34.70  B  90  Maskinell bearbetning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 7 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar för tankvolym på 
mer än 50 kubikmeter.  

34.70  B  64  Maskinell bearbetning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 7 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar för tankvolym på 
mer än 35 kubikmeter men högst 
50 kubikmeter.  

34.70  B  30  Maskinell bearbetning  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 7 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar ör tankvolym på 
mer än 20 kubikmeter men högst 
35 kubikmeter. 

34.80  C  9  Maskinell bearbetning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 18 kap. 8§ miljö-
prövningsförordningen är 
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tillsynstiden 9 timmar.  

34.8001  U  3  Anläggning där det förekommer 
maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna 
är högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses det samma 
som i 7 § andra stycket.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

   Gas- och oljeplattformar Verksamhetsgrupp Gas- och ol-
jeplattformar 

35.10  A  184  Gas- och oljeplattformar  För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 18 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 184 timmar.  

35.1001  U  12  Gas- och oljeplattformar  För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 12 
timmar.  

   Skeppsvarv Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20  C  9  Skeppsvarv  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 18 kap. 10 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

35.2001  U  3  Skeppsvarv  För en verksamhet som inte är an-
mälningspliktig enligt 18 kap.   

    VERKSAMHETSGRUPP FÖR-
BRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i  B  184     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 2 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 184 timmar om förbrukningen 
uppgår till mer än 500 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

39.10-i  B  90     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 2 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar om förbrukningen 
uppgår till mer än 200 ton men 
högst 500 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

39.10-i  B  64     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 2 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar om förbrukningen 
uppgår till mer än 50 ton men 



 

56 (80) 

högst 200 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar.  

39.10-i  B  30     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 2 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar om förbrukningen 
uppgår till högst 50 ton per kalen-
derår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

39.15  B  184     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 184 timmar om förbruk-
ningen av organiska lösningsme-
del uppgår till mer än 500 ton per 
kalenderår.  

39.15  B  90     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar om förbrukningen 
av organiska lösningsmedel upp-
går till mer än 200 ton men högst 
500 ton per kalenderår.  

39.15  B  64     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar om förbrukningen 
av organiska lösningsmedel upp-
går till mer än 50 ton men högst 
200 ton per kalenderår.  

39.15  B  30     4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar om förbrukningen 
av organiska lösningsmedel upp-
går till mer än 25 ton men högst 50 
ton per kalenderår.  

39.15  B  13     5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 19 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar om förbrukningen 
av organiska lösningsmedel upp-
går till högst 25 ton per kalenderår.  

39.30  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 19 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

39.30-4  C  6  Anläggning där organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalen-
derår med mer än 1 kilogram i 
kemtvätt  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 19 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar.  
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39.35  C  6     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 19 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar.  

39.35001  U  3  Anläggning där organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalen-
derår med högst 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd 
av reparation, underhåll eller de-
koration som sker utanför till-
verkningsanläggningar.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

39.50  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 19 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

39.5001  U  6  Anläggning där det per kalen-
derår förbrukas högst 1 ton halo-
generade organiska lösningsme-
del  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

39.5002  U  6  Anläggning där det per kalen-
derår förbrukas mer än 2,5 ton 
men högst 5 ton organiska lös-
ningsmedel  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

39.5003  U  3  Anläggning där det per kalen-
derår förbrukas mer än 500 kg 
men högst 2,5 ton organiska lös-
ningsmedel  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP HANTE-
RING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60  B  30     För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 20 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar.  

39.70  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 20 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

39.7001  U  3  Anläggning för lagring av 1. gas-
formiga eller flytande petroke-
miska produkter, oljor, petrole-
umprodukter eller brännbara ga-
ser, om det i anläggningen lag-
ras högst 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle, 2. andra kemiska 
produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet 
för energiproduktion eller kemisk 
industri och har kapacitet för lag-
ring av högst 1 ton vid ett och 
samma tillfälle, eller 3. andra ke-
miska produkter än som avses i 
1 och 2, om det i anläggningen 

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  
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lagras högst 50 000 ton vid ett 
och samma tillfälle  

39.80  B  30     För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 20 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar.  

39.8001  U  3  Anläggning för lagring av högst 
50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

39.90  C  6     För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 20 kap. 4 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar.  

39.9001  U  3  Anläggning för lagring av högst 5 
000 ton kol, torv eller bränsleflis 
eller annat träbränsle per kalen-
derår  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP GAS- 
OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS-
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

   Anaerob biologisk behandling Verksamhetsgrupp Anaerob bio-
logisk behandling 

40.01  B  13  Anaerob biologisk behandling  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 2 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar för anläggning vid 
jordbruksföretag.  

40.01  B  64  Anaerob biologisk behandling  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 2 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1.  

40.02  C  9  Anaerob biologisk behandling  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 21 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

   Framställning av gas- och 
vätskeformiga bränslen 

Verksamhetsgrupp Framställ-
ning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.05-i och 40.15  B  13  Framställning av gas- och väts-
keformiga bränslen  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 
5 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar för anlägg-
ning vid jordbruksföretag. För så 
kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

40.05-i och 40.15  B  64  Framställning av gas- och väts-
keformiga bränslen  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om verk-
samheten inte omfattas av 1. För 
så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" 



 

59 (80) 

efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar.  

40.20  C  9  Framställning av gas- och väts-
keformiga bränslen  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 21 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

   Kärnkraft Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

40.30  A  90  Kärnkraft  För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 7 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar.  

   Förbränning Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.40-i  A  30  Förbränning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 8 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar för gasturbinan-
läggningar. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

40.40-i  A  137  Förbränning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 8 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 137 timmar om verksam-
heten inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar.  

40.50-i  B  30  Förbränning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar för gasturbinan-
läggningar. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

40.50-i  B  137  Förbränning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 137 timmar för andra anlägg-
ningar än som avses i 1 med en 
total installerad tillförd effekt av 
mer än 200 megawatt men högst 
300 megawatt. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

40.50-i  B  64  Förbränning  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar för andra 
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anläggningar än som avses i 1 
med en total installerad tillförd ef-
fekt av mer än 100 megawatt men 
högst 200 megawatt. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  

40.50-i  B  30  Förbränning  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar för andra anlägg-
ningar än som avses i 1 med en 
total installerad tillförd effekt av 
mer än 50 megawatt men högst 
100 megawatt. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

40.51  B  30  Förbränning  För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar.  

40.60  C  9  Förbränning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 21 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

40.6001  U  3  Anläggning för förbränning med 
en total installerad tillförd effekt 
av 1. högst 500 kilowatt, om an-
nat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen el-
ler fossil bränslegas, eller 2. 
högst 10 megawatt, om inget an-
nat bränsle  används  än fossil 
eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

40.70  C  18  Förbränning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 21 kap. 12 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 18 timmar.  

   Vindkraft Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 40.95  B  13  Vindkraft  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller  
14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar för vind-
kraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) till havs.  

40.90 och 40.95  B  13  Vindkraft  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller  
14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar för fler än 
20 vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation) på land.  
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40.90 och 40.95  B  6  Vindkraft  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller  
14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 6 timmar för högst 20 
vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land.  

   Värme- och kylanläggningar Verksamhetsgrupp Värme- och 
kylanläggningar 

40.110  C  9  Värme- och kylanläggningar  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 21 kap. 16 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP VAT-
TENFÖRSÖRJNING 

41.9001  U  12  Vattenverk för mer än 500 000 
personer  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 12 
timmar.  

41.9002  U  6  Vattenverk med kemsteg för mer 
än 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 50 000 per-
soner  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  

41.9003  U  3 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.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP AV-
VECKLING AV KÄRNREAKTO-
RER 

45.10  A  90     För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 22 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar.  

      VERKSAMHETSGRUPP FOR-
DONSSERVICE OCH DRIVME-
DELSHANTERING 

50.10-1  C  12  Anläggning för tvättning  av  mer 
än 15000 personbilar eller fler än 
1000 flyg/tåg  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 23 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 12 timmar.  

50.10-2  C  9  Anläggning för tvättning av 
mindre än 15000 personbilar 
men mer än 5000 tvättar eller 
mindre än 1000 flyg/tåg men mer 
än 500 tvättar.   

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 23 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

50.1001  U  6  Anläggning för tvättning av 1. fler 
än 1 000 personbilar per kalen-
derår, 2. färre än eller lika med 
100 tåg eller flygplan per kalen-
derår, 3. färre än eller lika med 
500 tågvagnar eller lok per ka-
lenderår, eller 4. fler än 250 

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.  
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andra motordrivna fordon per ka-
lenderår  

50.1002  U  3  Anläggning för tvättning av 1. fler 
än 250 personbilar per kalen-
derår, 2. fler än 50 andra motor-
drivna fordon per kalenderår  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

50.1004  U  3  Anläggning för tvättning av båt-
botten (båtbottentvätt)  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

50.20-1  C  9  Anläggning där det per kalen-
derår hanteras över 5000 kubik, 
över 1 miljon normalkubikmeter 
gas  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 23 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

50.20-2  C  6  Anläggning där det per kalen-
derår hanteras över 1000 mindre 
än 5000 kubik.   

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 23 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar.  

50.2001  U  3  Anläggning där det per kalen-
derår hanteras högst 1 000 ku-
bikmeter flytande motorbränsle 
för försäljning.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

50.2003  U  3  Fordonsverkstad  För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

            VERKSAMHETSGRUPP HAM-
NAR OCH FLYGPLATSER 

   Annan trafikinfrastruktur Verksamhetsgrupp Annan trafik-
infrastruktur 

   Hamnar Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10  B  64  Hamnar  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 24 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 64 timmar för hamn med mer 
än 50 anlöp per kalenderår.  

63.10  B  30  Hamnar  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 24 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar för hamn med mer 
än 10 anlöp men högst 50 anlöp 
per kalenderår.  

63.10  B  9  Hamnar  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 24 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar för hamn med upp 
till 10 anlöp per kalenderår.  

63.20  C  18 Hamnar  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 24 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 18 timmar.  
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63.2001  U  3  Småbåtshamn för mer än 50 bå-
tar (båtplatser)  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

   Flygplatser Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.30  A  137  Flygplatser  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 24 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 137 timmarf ör verksamhet 
som omfattar mer än 100 000 flyg-
rörelser per kalenderår.  

63.30  A  137  Flygplatser  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 24 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 137 timmar för verksamhet 
som omfattar mer än 40 000 flyg-
rörelser men högst 100 000 flygrö-
relser per kalenderår.  

63.30  A  137  Flygplatser  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 24 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 137 timmar för verksamhet 
som omfattar mer än 10 000 flyg-
rörelser men högst 40 000 flygrö-
relser per kalenderår.  

63.30  A  137  Flygplatser  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 24 kap. 3 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 137 timmar för verksamhet 
som inte omfattas av någon av 1-
3.  

63.40  B  23  Flygplatser  För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 24 kap. 4 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 23 timmar.  

63.50  C  9  Flygplatser  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 24 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

63.5001  U  3 Flygplats för motordrivna luftfar-
tyg där högst 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum.  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

63.10002  U  48  Väganläggning i drift upplåten för 
allmän trafik med statlig väghål-
lare. Vi föreslår fast avgift men 
varje kommun får sätta antal tim-
mar utefter behovet i den kom-
munen.   

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 48 
timmar.  

63.10101  U  28  Spåranläggning i drift för lokal el-
ler regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/ eller gods-
trafik  

För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 28 
timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP LABO-
RATORIER 
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73.10  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 25 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP TANK-
RENGÖRING 

74.10  B  13     För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 26 kap. 1 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar.  

74.20  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 26 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 9 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- 
OCH SJUKVÅRD 

85.10  C  18    För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 27 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 18 timmar.  

85.1001  U  3  Sjukhus med 20-200 vårdplatser  För verksamheter under anmäl-
ningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.  

85.20  C  6     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 27 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsyns-
tiden 6 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP RENING 
AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 90.11  B  137     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 
2 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar för en av-
loppsreningsanläggning med an-
slutning av fler än 100 000 perso-
ner eller som tar emot avloppsvat-
ten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 000 perso-
nekvivalenter.  

90.10 och 90.11  B  64     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar för en av-
loppsreningsanläggning med an-
slutning av fler än 20 000 personer 
men högst 100 000 personer eller 
som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsva-
rar mer än 20 000 personekviva-
lenter men högst 100 000 perso-
nekvivalenter.  

90.10 och 90.11  B  30     3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar för en avlopps-
reningsanläggning med anslutning av 
fler än 2 000 personer men högst 20 
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000 personer eller som tar emot av-
loppsvatten med en förorenings-
mängd som motsvarar mer än   
2 000 personekvivalenter men 
högst 20 000 personekvivalenter.  

90.15-i  B  47     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 28 kap. 3 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 47 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar.  

90.16  C  18     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
18 timmar.  

90.2001  U  9  dimensionerat för 60-200  För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 9 timmar.  

90.2002  U  6  dimensionerat  för 26-59  För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

90.2003  U  9  avloppsledningsnät inkl. pump-
stationer   

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 9 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

   Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande 

Verksamhetsgrupp Andra verk-
samheter med återvinning eller 
bortskaffande 

90.405-i och 
90.406-i   

B  137  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller  66 
§ miljöprövningsförordningen  
är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 
100 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

90.405-i och 
90.406-i   

B  64  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller  66 
§ miljöprövningsförordningen  
är tillsynstiden 64 timmar om den till-
förda avfallsmängden är mer än 20 
000 ton men högst 100 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

90.405-i och 
90.406-i   

B  30  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller  66 
§ miljöprövningsförordningen  
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är tillsynstiden 30 timmar om den till-
förda avfallsmängden är mer än 12 
500 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg  med  20 timmar.  

90.410 och  
90.420  

A/B  137  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller  69 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 100 000 
ton per kalenderår.  

90.410 och  
90.420  

A/B  64  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller  69 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår.  

90.410 och  
90.420  

A/B  30  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller  69 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.  

90.410 och  
90.420  

A/B  13  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller  69 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 13 timmar om den tillförda  
avfallsmängden  inte   omfattas av nå-
gon av 1-3.  

90.430  C  6  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 70 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  

90.435-i   A  137  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 67 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 25 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

90.435-i   A  64  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 67 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 5 000 ton men 
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högst 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  

90.435-i   A  30  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 67 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden inte omfattas av 1 eller 2. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.  

90.440  A  137  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 71 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 25 000 ton per ka-
lenderår.  

90.440  A  137  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 71 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 5 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår.  

90.440  A  137  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 71 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfalls-
mängden inte omfattas av 1 eller 2.  

90.450  B  30  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 72 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår.  

90.450  B  30  Andra verksamheter med åter-
vinning eller bortskaffande  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 72 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden inte omfattas av 1.  

   Animaliskt avfall Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i  B  90  Animaliskt avfall  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 32 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 10 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade 
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industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.  

90.241-i  B  30  Animaliskt avfall  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 32 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

90.251  C  9  Animaliskt avfall  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 33 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

   Avvattning Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375  C  9  Avvattning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 39 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

   Biologisk behandling Verksamhetsgrupp Biologisk be-
handling 

90.161  B  64  Biologisk behandling  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 20 000 ton per ka-
lenderår.  

90.161  B  30  Biologisk behandling  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår.  

90.161  B  13  Biologisk behandling  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår.  

90.161  B  6  Biologisk behandling  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar om den tillförda avfallsmäng-
den inte omfattas av någon av 1-3.  
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90.171  C  9  Biologisk behandling  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 31 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

   Deponering Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271  B  13  Deponering  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 18 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar.  

90.290-i  A  137  Deponering  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 20 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

90.300-i   B  64  Deponering  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 21 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  

90.300-i   B  30  Deponering  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 21 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg  med  20 timmar.  

90.300-i   B  13  Deponering  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 21 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om den tillförda avfalls-
mängden inte omfattas av 1 eller 2. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.  

90.310  B  64  Deponering  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om den tillförda 
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avfallsmängden är mer än 20 000 ton 
per kalenderår.  

90.310  B  30  Deponering  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår.  

90.310  B  13  Deponering  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 50 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår.  

90.310  B  6  Deponering  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar om den tillförda avfallsmäng-
den inte omfattas av någon av 1-3.  

90.320-i  A  227  Deponering  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 23 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 25 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

90.320-i  A  137  Deponering  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 23 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfalls-
mängden inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

90.330-i och 
90.340   

B  30  Deponering  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med  20 timmar.  

90.341  C  6  Deponering  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 26 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  
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   Elavfall Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90  C  9  Elavfall  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 44 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

   Fartygsåtervinning Verksamhetsgrupp Fartygsåtervin-
ning 

90.451  A  137  Fartygsåtervinning  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 57 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar.  

   Förberedelse för återanvänd-
ning 

Verksamhetsgrupp Förberedelse för
återanvändning 

90.29  C  6  Förberedelse för återanvändning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 47 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  

   Förbränning Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.180-i och 
90.181-i  

A  306  Förbränning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 306 timmar om den tillförda av-
fallsmängden är mer än 25 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

90.180-i och 
90.181-i  

A  90  Förbränning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 90 timmar om den tillförda av-
fallsmängden är mer än 5 000 ton men
högst 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar.  

90.180-i och 
90.181-i  

A  30  Förbränning  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 30 timmar om den tillförda av-
fallsmängden är mer än 2 500 ton men
högst 5 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) 
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så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar.  

90.190 och  
90.191  

B  30  Förbränning  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar.  

90.200-i och 
90.201-i  

A  137  Förbränning  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

90.210-i och 
90.211-i  

B  64  Förbränning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller  12 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 64 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

90.210-i och 
90.211-i  

B  30  Förbränning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller  12 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om den tillförda  
avfallsmängden  inte   omfattas av 1. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.  

90.212-i och 
90.213-i   

B  47  Förbränning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller  14 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 47 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg  med  20 timmar.  

90.212-i och 
90.213-i   

B  30  Förbränning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller  14 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om den tillförda  
avfallsmängden  inte   omfattas av 1. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.  
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90.220 och  
90.221   

B  30  Förbränning  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller  16 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår.  

90.220 och  
90.221   

B  13  Förbränning  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller  16 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 13 timmar om den tillförda  
avfallsmängden  inte   omfattas av 1.  

90.230  C  9  Förbränning  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 17 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

90.23001  U  6  Samförbrännings- eller avfalls-
förbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns om den 
tillförda mängden är högst 50 ton 
per kalenderår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.  

   Konvertering av smittförande 
avfall 

Verksamhetsgrupp Konvertering av 
smittförande avfall 

90.382  C  6  Konvertering av smittförande av-
fall  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 38 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  

   Lagring i avvaktan på återvin-
ning eller bortskaffande 

Verksamhetsgrupp Lagring i avvak-
tan på återvinning eller bortskaf-
fande 

90.408-i  B  13  Lagring i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande  

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 56 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar.  

   Lagring och avskiljning av kol-
dioxid 

Verksamhetsgrupp Lagring och av-
skiljning av koldioxid 

90.480 och  
90.485  

A/B  227  Lagring och avskiljning av koldi-
oxid  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 227 timmar om den plane-
rade lagringen är mer än 100 000 ton.  

90.480 och  
90.485  

A/B  137  Lagring och avskiljning av koldi-
oxid  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 
§ miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar om den plane-
rade lagringen är högst 100 000 ton.  

90.500-i och 
90.510  

B  137  Lagring och avskiljning av koldi-
oxid  

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
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generellt tillägg med 20 timmar.  

   Lagring som en del av att 
samla in avfall 

Verksamhetsgrupp Lagring som en 
del av att samla in avfall 

90.30 och 90.50  B  13  Lagring som en del av att samla 
in avfall  

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 48 eller  50 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar.  

90.40  C  9  Lagring som en del av att samla 
in avfall  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 49 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

90.60  C  6  Lagring som en del av att samla 
in avfall  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 51 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  

   Långtidslagring, djupt bergför-
var och underjordsförvar 

Verksamhetsgrupp Långtidslagring,
djupt bergförvar och underjordsför-
var 

90.454-i,  
90.455 och  
90.457   

A  227  Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 eller 
54 § miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 227 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkom-
mer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar.  

90.454-i,  
90.455 och  
90.457   

A  137  Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 eller 
54 § miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.  

90.454-i,  
90.455 och  
90.457   

A  30  Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar  

3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 eller 
54 § miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.  

90.454-i,  
90.455 och  
90.457   

A  13  Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar  

4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 eller 
54 § miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 13 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av nå-
gon av 1-3. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
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generellt tillägg med 20 timmar.  

90.458  B  137  Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 100 000 ton per 
kalenderår.  

90.458  B  64  Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår.  

90.458  B  30  Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar  

3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår.  

90.458  B  13  Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar  

4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är större än 50 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår.  

90.458  B  6  Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar  

5. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar om den tillförda avfallsmäng-
den inte omfattas av någon av 1-4.  

   Mekanisk bearbetning och 
sortering 

Verksamhetsgrupp Mekanisk bear-
betning och sortering 

90.100  B  64  Mekanisk bearbetning och sorte-
ring  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar för verksamhet med mer än 
50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.   

90.100  B  30  Mekanisk bearbetning och sorte-
ring  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för verksamhet som inte 
omfattas av 1.  

90.110-1  C  12  Mekanisk bearbetning och sorte-
ring  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 41 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
12 timmar.  

90.110-2  C  9  Mekanisk bearbetning och sorte-
ring  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 41 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

90.70  B  30  Mekanisk bearbetning och sorte-
ring  

1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för verksamhet med mer än 
75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.  
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90.70  B  13  Mekanisk bearbetning och sorte-
ring  

2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar för verksamhet som inte 
omfattas av 1.  

90.80  C  6  Mekanisk bearbetning och sorte-
ring  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 43 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  

90.8001  U  3  Sortering av icke-farligt avfall, 
om mängden avfall är högst 1 
000 ton per kalenderår.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

   Radioaktivt avfall Verksamhetsgrupp Radioaktivt av-
fall 

90.460 och  
90.470  

A  71  Radioaktivt avfall  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
71 timmar.  

   Uppgrävda massor Verksamhetsgrupp Uppgrävda mas-
sor 

90.361  B  13  Uppgrävda massor  För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 36 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar.  

   Uttjänta fordon Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119   B  137  Uttjänta fordon  1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 25 000 ton per ka-
lenderår.  

90.119   B  64  Uttjänta fordon  2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår.  

90.119   B  30  Uttjänta fordon  3. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår.  

90.119   B  13  Uttjänta fordon  4. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om den tillförda avfalls-
mängden inte omfattas av någon av 1-
3.  

90.120  C  9  Uttjänta fordon  För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 46 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  
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   Återvinning eller bortskaf-
fande av avfall som uppkom-
mit i egen verksamhet 

Verksamhetsgrupp Återvinning eller
bortskaffande av avfall som upp-
kommit i egen verksamhet 

90.381 och  
90.383  

B  13  Återvinning eller bortskaffande 
av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet  

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 27 eller  28 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsyns-
tiden 13 timmar.  

90.391  C  6  Återvinning eller bortskaffande 
av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet  

För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap. 29 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  

   Återvinning för anläggnings-
ändamål 

Verksamhetsgrupp Återvinning för 
anläggningsändamål 

90.131  B  13  Återvinning för anläggningsända-
mål  

För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 29 kap. 34 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP SKJUT-
FÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORT-
ANLÄGGNINGAR 

92.10   B  13     1. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 30 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar för civilt skjutfält.  

92.10   B  7     2. För en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt 30 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
7 timmar för annat skjutfält.  

92.20  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 30 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

92.2001  U  3  Skjutbana som är stadigvarande 
inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finka-
libriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för högst 5 000 skott 
per kalenderår. 

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

92.30  C  6     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 30 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar.  

92.10001  U  3  Golfbana med sammanlagt mer 
än 9 hål  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP TEXTIL-
TVÄTTERIER 

93.10  C  9     För en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig enligt 31 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 
9 timmar.  

93.1001  U  3  Tvätteri för mer än 2 ton tvätt-
gods per dygn.  

För verksamheter under anmälnings-
pliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.  
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    VERKSAMHETSGRUPP BEGRAV-
NINGSVERKSAMHET 

93.20  B  13     För en verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt 32 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar.  

    VERKSAMHETSGRUPP ANMÄL-
NINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

38 § FMH, punkt 
1-1  

H  3     För hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta eller annan smitta på grund 
av användande av stickande eller skä-
rande verktyg, tatuerare, är tillsyns-
tiden 3 timmar.  

38 § FMH, punkt 
1-2  

H  3     För hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta, eller annan smitta på grund
av användande av stickande eller skä-
rande verktyg, fotvård, är tillsynstiden 
3 timmar.  

38 § FMH, punkt 
1-3  

H  3     För hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta eller annan smitta på grund 
av användande av stickande eller skä-
rande verktyg, övriga, är tillsynstiden 3 
timmar.  

38 § FMH, punkt 
2-1  

H  12     För bassängbad så som simhallar och 
äventyrsbad är tillsynstiden 12 timmar. 

38 § FMH, punkt 
2-2  

H  9     För bassängbad så som säsongsba-
serade bassänger är tillsynstiden 9 
timmar.  

38 § FMH, punkt 
2-3  

H  6     För bassängbad så som pool på hotell,
bubbelpool, plaskdammar mm. är till-
synstiden 6 timmar.  

38 § FMH, punkt 
3-1  

H  9     För skolor med mer än 400 elever är 
tillsynstiden 9 timmar.  

38 § FMH, punkt 
3-2  

H  6     För skolor med antal elever mellan 50-
400 är tillsynstiden 6 timmar.  

38 § FMH, punkt 
3-3  

H  3     För skolor med mindre än 50 elever är 
tillsynstiden 3 timmar.  

38 § FMH, punkt 
3-4  

H  9     För förskolor med 100 barn eller fler är 
tillsynstiden 9 timmar.  

38 § FMH, punkt 
3-5  

H  6     För förskolor med färre än 100 barn är 
tillsynstiden 6 timmar.  

38 § FMH, punkt 
3-6  

H  3     Öppen förskola, daghem i egen lokal 
är tillsynstiden 3 timmar.  

38 § FMH, punkt 
3-7  

H  3     För fritidsverksamheter är tillsynstiden 
3 timmar.  
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    VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄL-
NINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER  

   Undervisning, vård m.m.  Verksamhetsgrupp Undervisning, 
vård m.m.  

45 § FMH, punkt 
2-1  

UH  3  Undervisning, vård m.m.  För lokaler med undervisning, vård 
och annat omhändertagande, så som 
vård- och omsorgsboenden, asylboen-
den är tillsynstiden 3 timmar.  
 
 

   Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m.  

Verksamhetsgrupp Idrottsanlägg-
ningar, camping, bad m.m.  

45 § FMH, punkt 
5-1  

UH  6  Strandbad  För strandbad är tillsynstiden 6 tim-
mar.  
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Taxebilaga 3. Timavgifter för tillsyn inom miljö-
balkens område (efterskott) 
Bilaga till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt  
miljöbalken 

 

 

 

 

 

Dokumentets syfte 

Taxebilaga 3 gäller avgifter för verksamheter som inte omfattas av fasta år-
liga avgifter och verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och till-
ståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förord-
ning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). Avgifter enligt 
taxebilaga 3 betalas i efterskott efter utförd tillsyn.  

 

 

 

Diarienummer Senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig processägare 

KS 2021/0322 KF 2021-11-08 § 131 Kommunfullmäktige Miljöchefen 
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Bransch Verksamhet Verksamhetskod Prövn. 
nivå 

Avgift 

JORDBRUK  Anläggning med stadigvarande djur-
hållning med minst 2 men högst 30 
djurenheter (det högsta antalet djur-
enheter under året), dock inte inhäg-
nad. Med en djurenhet avses samma 
som under 1.20. Denna beskrivning 
gäller inte renskötsel  

  1.2002    U    Timavgift  

JORDBRUK  Uppodling av annan mark än jord-
bruksmark för jordbruksprodukt-
ion  

         

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK  

            

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK  

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

5.2001  U  Timavgift  

UTVINNING, BRYTNING OCH BEAR-
BETNING AV TORV,  OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT  

Berg, naturgrus och andra jordar-
ter  

         

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET-
NING AV TORV,  OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT  

Anläggning för tillverkning av stenva-
ror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbe-
tade stenytan är högst 1000 kvadrat-
meter per kalenderår eller den totalt 
hanterade mängden är högst 800 ton 
per kalenderår.   

10.2002  U  Timavgift  

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET-
NING AV TORV,  OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT  

Anläggning för sortering eller kross-
ning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfat-
tas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bed-
rivs på samma plats under högst tret-
tio kalenderdagar under en tolvmå-
nadersperiod.  

10.5001  U  Timavgift  

UTVINNING, BRYTNING OCH BEAR-
BETNING AV TORV,  OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT  

Råpetroleum, naturgas och kol           

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET-
NING AV TORV,  OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS  
OCH ANNAT  
 

Råpetroleum, naturgas och kol     U  Timavgift  
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LIVSMEDEL OCH FODER  Livsmedel av vegetabiliska råva-
ror  

         

LIVSMEDEL OCH FODER  Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabi-
liska råvaror för en produktion 
av högst 2 000 ton produkter 
per kalenderår.  

15.10101  U  Timavgift  

LIVSMEDEL OCH FODER  Kvarnprodukter           

LIVSMEDEL OCH FODER  Siloanläggning för torkning, 
rensning eller lagring av spann-
mål med en lagringskapacitet 
av mer än 10 000 ton   

15.12502  U  Timavgift  

LIVSMEDEL OCH FODER  Annan livsmedelstillverkning           

LIVSMEDEL OCH FODER  Anläggning för tillverkning av 
glass för en produktion av högst 
10 ton per kalenderår. Punkten 
gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvud-
saklig servering eller försäljning 
till allmänheten.  

15.22001  U  Timavgift  

LIVSMEDEL OCH FODER  Anläggning för framställning av 
råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande högst 
10 ton ren etanol per kalen-
derår. Punkten gäller inte re-
stauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig ser-
vering eller försäljning till all-
mänheten.  

15.24001  U  Timavgift  

LIVSMEDEL OCH FODER  Anläggning för blandning eller 
tappning av destillerade alko-
holhaltiga drycker eller för fram-
ställning, blandning eller tapp-
ning av vin, cider eller andra 
fruktviner. Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till all-
mänheten.  

15.24002  U  Timavgift  

TRÄVAROR              

TRÄVAROR  Sågverk eller annan anläggning 
för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av 
högst 500 kubikmeter per kalen-
derår.  

20.3002  U  Timavgift  
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TRÄVAROR  Anläggning för lagring av högst 
500 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten.  

20.8002  U  Timavgift  

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRO-
DUKTION  

            

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRO-
DUKTION  

Anläggning utan utsläpp av pro-
cessavloppsvatten där högst 5 
000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller pap-
perskopior framkallas per kalen-
derår.  

22.4003  U  Timavgift  

KEMISKA PRODUKTER  Annan kemisk tillverkning           

GUMMI- OCH PLASTVAROR              

GUMMI- OCH PLASTVAROR  Anläggning där produktionen 
baseras på högst 1 ton plast-
råvara per kalenderår och inte 
omfattar ytterligare polymerisat-
ion, för beläggning eller kal-
andrering med plast  

25.5002  U  Timavgift  

MINERALISKA PRODUKTER  Glas, glasvaror och kera-
miska produkter  

         

MINERALISKA PRODUKTER  Anläggning för tillverkning av glas 
eller glasvaror som omfattar bland-
ning av glasråvaror (mäng), smält-
ning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 1. 
högst 500 kilogram glasråvaror med 
tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar  
förbrukas per kalenderår,  eller  
2. högst 5 ton andra glasråvaror 
förbrukas  
per kalenderår.  

26.3001  U  Timavgift  

MINERALISKA PRODUKTER  Andra mineraliska produkter           

MINERALISKA PRODUKTER  Asfaltverk eller oljegrusverk som 
ställs upp utanför område med de-
taljplan eller områdesbestämmelser 
i högst 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod.  

26.15001  U  Timavgift  

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAG-
NING  

            

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAG-
NING  

Blästra högst 500 kvadratmeter yta.  28.7101  U  Timavgift  
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FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL  

            

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL  

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

39.5004  U  Timavgift  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH  

KYLA   

Vindkraft           

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH  
KYLA   

Vindkraft  40.100  C  Timavgift  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH  
KYLA   

Verksamhet med ett vindkraftverk 
som inklusive rotorblad är lägre än 
50 meter.  

40.10001  U  Timavgift  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH  
KYLA   

Värme- och kylanläggningar           

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH  
KYLA   

Värme- och kylanläggningar  40.120  C  Timavgift  

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH  
KYLA   

Anläggning för lagring av värme i 
mark, vattenområde eller i grund-
vatten för en tillförd energimängd 
av högst 3 000 megawattimmar.  

40.12001  U  Timavgift  

VATTENFÖRSÖRJNING              

VATTENFÖRSÖRJNING  Vattenverk för högst 5 000 perso-
ner.  

41.9004  U  Timavgift  

FORDONSSERVICE OCH DRIVME-
DELSHANTERING  

            

FORDONSSERVICE OCH DRIVME-
DELSHANTERING  

Anläggning för tvättning av 1. högst 
250 personbilar per kalenderår, 2. 
högst 50 andra motordrivna fordon 
per kalenderår  

50.1003  U  Timavgift  

FORDONSSERVICE OCH DRIVME-
DELSHANTERING  

Anläggning där det per kalenderår 
hanteras högst 1 miljon normalku-
bikmeter gas avsett som motor-
bränsle för försäljning.  

50.2002  U  Timavgift  

FORDONSSERVICE OCH DRIVME-
DELSHANTERING  

Tillfällig fordonsverkstad, 
däckverkstad eller dylikt 
Verkstad för reparation av 
båtmotorer och övriga 
motordrivna maskiner. 

50.2004  U  Timavgift  
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FORDONSSERVICE OCH DRIVME-
DELSHANTERING  

 50.2005  U  Timavgift  

FORDONSSERVICE OCH DRIVME-
DELSHANTERING  

Parkeringsytor  50.2006  U  Timavgift  

HAMNAR OCH FLYGPLATSER  Hamnar           

HAMNAR OCH FLYGPLATSER  Småbåtshamn för högst 50 
båtar (båtplatser)  

63.2002  U  Timavgift  

HAMNAR OCH FLYGPLATSER  Flygplatser           

ANNAN INFRASTRUKTUR  Väganläggning i drift upp-
låten för allmän trafik med 
kommunal väghållare. Vi 
föreslår fast avgift men 
varje kommun får sätta an-
tal timmar utefter behovet i 
den kommunen.   

63.10001  U  Timavgift  

ANNAN INFRASTRUKTUR  Väganläggning i drift upp-
låten för allmän trafik med 
annan än kommunal eller 
statlig väghållare. Vi före-
slår fast avgift men varje 
kommun får sätta antal 
timmar utefter behovet i 
den kommunen.   

63.10003  U  Timavgift  

ANNAN INFRASTRUKTUR  Nybyggnad av väganlägg-
ning  

63.10004  U  Timavgift  

ANNAN INFRASTRUKTUR  Övrig infrastrukturanlägg-
ning  

63.10005  U  Timavgift  

ANNAN INFRASTRUKTUR  Nybyggnad av spåranlägg-
ning  

63.10102  U  Timavgift  

LABORATORIER              

LABORATORIER  Kemiska eller biologiska 
laboratorier med en total 
golvyta som är högst 5 000 
kvadratmeter.  

73.1002  U  Timavgift  

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD              

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  Sjukhus under 20 platser  85.1002  U  Timavgift  

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  Tandläkarmottagning.  85.3001  U  Timavgift  
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  Djursjukhus och liknande  85.4001  U  Timavgift  

RENING AV AVLOPPSVATTEN              

RENING AV AVLOPPSVATTEN  Oljeavskiljare  90.2004  U  Timavgift  

RENING AV AVLOPPSVATTEN  Dagvattenanläggning  90.2005  U  Timavgift  

AVFALL              

AVFALL  Biologisk behandling           

AVFALL  Behandling av icke-farligt 
avfall genom biologisk be-
handling, om 1. avfallet 
inte är park- och trädgårds-
avfall och den tillförda 
mängden är högst 10 ton 
per kalenderår, eller 2. av-
fallet är park- och träd-
gårdsavfall och den till-
förda mängden är högst 50 
ton per kalenderår.  

90.17001  U  Timavgift  

AVFALL  Deponering           

AVFALL  Deponering   90.281  C  Timavgift  

AVFALL  Uppläggning av snö från 
gaturenhållning  

90.28001  U  Timavgift  

AVFALL  Lagring och avskiljning 
av koldioxid  

         

AVFALL  Lagring och avskiljning av 
koldioxid  

90.520  C  Timavgift  

AVFALL  Lagring som en del av att 
samla in avfall  

         

AVFALL  Anläggning för att lagra 
icke farligt avfall som en 
del av att samla in det om 
mängden avfall vid något 
tillfälle är högst 10 ton.  

90.4001  U  Timavgift  

AVFALL  Lagring av farligt avfall som en del 
av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är   
1. högst 200 kilogram och utgörs 
av olja,   
2. högst 1 500 kilogram och utgörs 
av blybatterier,   

90.6001  U  Timavgift  
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3. högst 1 ton och utgörs av 
elektriska eller elektro- niska 
produkter,   
4. högst 200 kilogram och utgörs 
av impregnerat trä,   
5. högst 200 kilogram i 
andra fall.   

AVFALL  Mekanisk bearbetning och sorte-
ring  

         

AVFALL  Mekanisk bearbetning och sorte-
ring - tillfällig kross  

90.110-3  C  Timavgift  

AVFALL  Uppgrävda massor           

AVFALL  Uppgrävda massor  90.370  C  Timavgift  

AVFALL  Återvinning för anläggningsän-
damål  

         

AVFALL  Återvinning för anläggningsända-
mål  

90.141  C  Timavgift  

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR  

            

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR  

Golfbana med sammanlagt högst 9 
hål.  

92.10002  U  Timavgift  

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR  
 

Golfbana eller dylikt utan hål, 
driving range eller dylikt  

92.10003  U  Timavgift  

TEXTILTVÄTTERIER              

TEXTILTVÄTTERIER  Tvätteri för högst 2 ton tvättgods 
per dygn.  

93.1002  U  Timavgift  

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERK-
SAMHETER  

            

Övriga miljöfarlig verksamhet     100.10001  U  Timavgift  

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER              

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Bostäder m.m.           

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Bostäder m.m.  45 § FMH, punkt 1  UH  Timavgift  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Undervisning, vård m.m.           
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EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Undervisning, vård m.m.  46 § FMH, punkt 2-2 UH  Timavgift  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Samlingslokaler m.m.           

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Samlingslokaler m.m.  45 § FMH, punkt 3  UH  Timavgift  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Hotell m.m.           

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Hotell m.m.  45 § FMH, punkt 4  UH  Timavgift  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m.  

         

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Idrottsanläggningar, gym m.m.  46 § FMH, punkt 5-2 UH  Timavgift  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Camping  47 § FMH, punkt 5-3 UH  Timavgift  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Yrkesmässig hygienisk behand-
ling  

         

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Lokaler för hygienisk behandling  45 § FMH, punkt 6  UH  Timavgift  

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Lokaler för förvaring av djur           

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  HÄL-
SOSKYDDSVERKSAMHETER  

Lokaler för förvaring av djur  45 § FMH, punkt 7  UH  Timavgift  

ÖVRIGA HÄLSOSKYDDSVERK-
SAMHETER VERKSAMHETER  

            

Övriga hälsoskyddsverksamheter         H/UH  Timavgift  
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