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Taxa för prövning och tillsyn inom Samhällsbyggnads- och 

Tillsynsnämndens ansvarsområden 

 
Nedanstående utformning till taxa är för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Underlaget är taget från Sveriges kommuner och Regioner (SKR), behovsstyrd taxa. 

 
Taxor för Livsmedelslagen, Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen, lagen om 
receptfria läkemedel och uppdragsverksamhet läggs till efter miljöbalkens bestämmelser. 

Den kompletta taxan består av flera delar: 

 
1. Taxebestämmelser för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden, 1-31 §§. 

2. Bilaga 1. Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt 

övrig tillsyn inom Samhällsbyggnads- och Tillsynsnämndens ansvarsområde. 

3. Bilaga 2. Prövningsnivåer för miljöfarliga verksamheter. 

4. Bilaga 3. Prövningsnivåer för hälsoskadliga verksamheter. 

5. Bilaga 4. Avgifter för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter. 

6. Bilaga 5. Avgifter för strålskydd, tobak, receptfria läkemedel och alkohol. 
 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hylte kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller 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, livsmedelslagen, 
alkohollagen med flera inom Samhällsbyggnadsnämndens och Tillsynsnämndens 
ansvarsområden. 

 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken 
för rättegångskostnader. 

 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1 . Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 

undantag. 

2 . Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet elleråtgärd. 

3 . Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat, och inte kräver utredning. 
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 efterskänkande av avgift fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller 
den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 

 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna 

taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs 

för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
 

Timavgift 
6 § Uttag av avgift 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 tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 020 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

 

Uttag av avgift sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan. 

 
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 inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
 

Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 

19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i 
form av fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

 
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän denhar 

besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 

handläggningstiden. 



Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för enansökan som 
återkallas innan handläggning påbörjas 

 

11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för enansökan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

 
12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 

kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 

kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken. 

 
13 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 

verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 

Avgifter för anmälningsärenden 

14 § 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 

taxebilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt vad 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 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften 

med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter 
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 
15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

 
16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 

anges i denna taxa. 

 
Avgift för återkommande tillsyn 

17 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 
fastställd prövningsnivå (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 miljöverksamheter (U) och hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha 

återkommande tillsyn, ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av 
taxebilaga 2 och 3. 

 
Industriutsläppsverksamhet 

18 § 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 industri- 
utsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 



Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

19 § 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 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 

20 § 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. 

 
21 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 

fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt 
vad som framgår av bilaga 2 och 3. 

 
22 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 

ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

 
23 § 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. 

 
24 § 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 

25 § Avgifter 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 

i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
26 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 

vidta åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,ska 

tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 



Nedsättning av avgift 

27 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 

enligtdenna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 
 

Avgiftens erläggande m.m. 

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

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

29 § 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 verkställa s 

enligt utsökningsbalken. 

 
30 § 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. 

 
31 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 

länsstyrelsen. 



Bilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

inom Samhällsbyggnads- och Tillsynsnämndens ansvarsområde 
 

 

 

 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 
§§) efterlevs 

Timavgift i de fall tillsynen 

inte ingår i den årliga tillsyns- 
avgiften enligt bilaga 2 och 3. 

 

 
SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna 
Timavgift 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller 
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 

föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

 
Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från 

föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, 
djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde. 

 
Timavgift 

 

Anmälan 

 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller 

åtgärd inom natur- och kulturreservat eller 

vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

 
 

Timavgift 

 

Tillsyn 
 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- 

och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller 

allemansrätten. 

 

Timavgift 

 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning 

A. Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd: 

1. Vattentoalett till sluten tank. 6 

2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med gemen- 6 



samt avloppsutsläpp till mark eller vatten från ett eller två hushåll.  

3. Prövning av ansökan att anordna annan avloppsanordning än till 

vilken vattentoalett är ansluten. 
6 

4. Punkt 1 eller 2 samt 3 vid samma tillfälle. 7 
5. Ansluta WC till befintlig anläggning. 4 

6. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 11-25 

personekvivalenter (pe). 
9 

7. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 pe. 15 

8. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 pe. 18 

9. Avslag på ansökan. Timavgift 

 

B. Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning 

av värme eller kyla ur berg, mark och vatten enligt lokala vattenskyddsområdes 
föreskrifter 

1. Värme ur berg, mark eller vatten. 2 

2. Avslag på ansökan. 2 

 

C. Prövning av ansökan enligt 39 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd samt lokala hälsoskyddsföreskrifter att inom område med detaljplan 
hålla: 

1. Häst, 3 

2. Giftig orm. 4 

 

D. Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa. 

1. Prövning av ansökan. 2 

2. Avslag på ansökan. 2 

 

Anmälan 

 

A. Miljöfarlig verksamhet 

1. Avgift för handläggning av anmälan om miljöfarlig verksamhet 

enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordning (2013:215) tas ut med 
belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften som utgår för 

verksamheten enligt taxebilaga 2. 

 
Timavgift 

2. Avgift för handläggning av anmälan av ändring av miljöfarlig 
verksamhet enligt 1 kap. 11 § miljöprövningsförordning (2013:215). 

Timavgift 

 

 

 

 
 

 

B. Enskilt avlopp 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
2 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
2 

 

C. Värmepumpsanläggning 

1. Handläggning av anmälan av värmepumpsanläggning för 2 



utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 
§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

 

 

D. Djurspillning 

1. Handläggning av anmälan om anläggande av gödselstad 

eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan enligt 37 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

 
2 

 

E. Hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta 

1. Handläggning av anmälan enligt 38 § Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd där 

skalpeller, akupunkturnålar piercingsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg används som har påtaglig 
hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär 
silikoninjektioner. 

 

 
4 

2. Handläggning av anmälan enligt 38 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med måttlig hälsorisk: fotvård, 
öronhåltagning, akupunktur. 

 

3 

 

F. Bassängbad 

1. Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller 
arrangera bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 

annars används av många människor. 

 
6 

 

G. Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera 

1. Skola med högst 100 elever 4 

2. Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 6 

3. Skola med mer än 400 elever 8 

4. Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller 

resurscenter. 
5 

5. Övriga verksamheter. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 
Provtagning 

Provtagning av badvatten enligt Havs och Vattenmyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om badvatten; HVMFS 2012:14, samt Folkhälsomyndighetens allmänna 

råd om bassängbad HSLF-FS 2021:11* 

1. Strandbad 1 h/provtag- 

ningstillfälle 
2. Badanläggningar 1 h/provtag- 

ningstillfälle 



3. Enstaka bassängbad 1 h/provtag- 

ningstillfälle 
* Analyskostnader samt transporter eller fraktkostnader tillkommer. 

 

Övrig tillsyn 

Om tidsåtgången för prövningen är mer än obetydligt större än den 

fasta avgiften, ska det tas ut en timavgift som avser täcka 

kostnaderna för nedlagd tid. 

 

Timavgift 

Inventering av avloppsanordning enligt 9 kap. 1 och 7 §§ 
miljöbalken 

2 

Tillsyn av minireningsverk Timavgift 

Tillsyn över övrig miljöfarlig verksamhet inom Miljöbalkens område Timavgift 
 

 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

Tillsyn och prövning av mark- och vattenområden, grundvatten, 

byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 
kap. miljöbalken. 

 

Timavgift 

 

 
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP. MILJÖBALKEN: SKYDD AV OMRÅDEN 
SAMT JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET 

 

Prövning 

 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 

inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller 
kulturreservat eller vattenskyddsområde enligt gällande föreskrifter. 

 

3 

 

Anmälan 

 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd som kräver 

anmälan enligt föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

 

3 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Timavgift 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsyn 

 

 

Tillsyn över verksamhet som berörts av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § 
miljöbalken 

1. Prövning av undantag från 24-28 §§ i föreskrifter om ändring i 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 

2015:21) vid spridning av gödsel. 

 
Timavgift 



2. Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet. Timavgift 
 

 
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning 
 

Prövning av ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel enligt 2 kap. 40 § Förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel. Avgiften inkluderar handläggning av 

årsrapporter. 

 
Timavgift 

Prövning av ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde enligt 6 kap 1 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel (NFS 2015:2). 

 
Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel enligt 2 kap. 37 och 39 §§ Förordning (2014:425) 

om bekämpningsmedel. 

 

Timavgift 

 

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel enligt 2 kap. 41 § Förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

 

2 

 

Tillsyn/handläggning 

Handläggning av underrättelse om spridning av biocidprodukter på 

en plats där allmänheten har tillträde till, enligt 4 kap. 2 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 

(NFS 2015:3). 

 
Timavgift 

Handläggning av information om cistern som tagits ur bruk enligt 6 
kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 

 
Timavgift 

Handläggning av inlämnad köldmedierapport enligt 15 § i 

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. I tiden räknas 
inte med tillsynsbesök. 

 
1 

 

 
Handläggning av information om att installera cistern ovan eller i 

mark som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarlig 

vätska eller spillolja) med tillhörande rörledningar enligt 3 kap. 1 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och 

spilloljor. 

 

 

1 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN 

 
Prövning 



A. Handläggning av dispensansökan om att själv ta hand om avfall 
som uppkommit på fastigheten och som annars skulle tagits om hand 

av kommunen. 

 

1 

B. Handläggning av dispensansökan från vad kommunfullmäktige 

föreskrivit i fråga om att transportera bort avfall 
1 

C. Prövning av ansökan om dispens av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens 

föreskrifter om avfallshantering: 
1. Uppehåll i hämtning eller förlängt hämtningsintervall. 1 

2. Obebodd fastighet. 1 

3. Gemensam behållare. 1 

4. Total befrielse. 2 

 

Anmälan 

A. Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller 

nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning, återvinning eller 
bortskaffande av avfall på fastigheten. 

 

1 

B. Handläggning av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering: 
1. Uppehåll i hämtning. 1 

2. Gemensam behållare. 1 

3. Total befrielse. 1 

 

Tillsyn 
 

Tillsyn av transportörer av avfall. Timavgift 

 

Övrigt 
 

Utlåning av personal för uppdrag eller liknande där 

resultatredovisning ingår. 
Timavgift 



Bilaga 2. 
Prövningsnivåer för miljöfarliga verksamheter 

 

 

 

Verksamhetskod 
Prövn.- 

nivå 
Avgi f t Timmar Beskrivning 

    2 kap. JORDBRUK 

    Djurhållning 

 

1.10-i 

 

B 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

29 

1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 1.10-i gäller f ör anläggning f ör djurhållning med 

1 .  mer än 40 000 platser f ör f jäderf än, 

2 .  mer än 2 000 platser f ör v äxande grisar som är ty ngre än 30 kilogram och av sedda f ör produktion, eller 

3 .  mer än 750 platser f ör suggor. Förordning (2016:1188). 

1.11 B Årlig tillsy nsav gift 9 
2 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 1.11 gäller f ör anläggning med stadigv arande djurhållning av  

nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.  

1.20 C Timav gif t 9 
3 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 1.20 gäller f ör anläggning med stadigv arande djurhållning med mer 

än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 U Timav gif t  100 - 200 djurenheter 

 U Timav gif t  30 - 100 djurenheter 

 U Timav gif t  10-30 djurenheter 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 C Timav gif t 6 
4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 1.30 gäller f ör uppodling av  annan mark än jordbruksmark f ör 

produktion av  f oder, liv smedel eller annan liknande jordbruksproduktion.  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    3 kap. FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 

5.10 B Årlig tillsy nsav gift 9 
1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 5.10 gäller f ör f iskodling eller öv erv intring av  f isk där mer än 40 ton 

f oder f örbrukas per kalenderår. 

5.20 C Årlig tillsy nsav gift 6 
2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 5.20 gäller f ör f iskodling eller öv erv intring av  f isk där mer än 1,5 ton 

f oder f örbrukas per kalenderår. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    4 kap. UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL,  

BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 

 

10.10 

 

B 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

30 

1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 10.10 gäller f ör täkt av  torv  med ett v erksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om v erksamheten inte endast innebär uppläggning och bortf orsling av  redan utbrutet och 

bearbetat material ef ter det att tillsy nsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är av slutad. Förordning 

(2016:999). 

 

10.11 

   
2 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 10.11 gäller f ör täkt av  berg med ett v erksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om v erksamheten inte endast innebär uppläggning och bortf orsling av  redan utbrutet och 

bearbetat material ef ter det att tillsy nsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är av slutad. 

10.11 B Årlig tillsy nsav gift 18 1. mer än 200 000 ton. 

10.11 B Årlig tillsy nsav gift 18 2. mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton 

10.11 B Årlig tillsy nsav gift 9 3. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton 

10.11 B Årlig tillsy nsav gift 9 4. mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton 

10.11 B Årlig tillsy nsav gift 6 5. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 

10.11 B Årlig tillsy nsav gift 6 6. om tillståndet inte omf attas av  någon av  1-5 

 

 

10.20 

   3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 10.20 gäller f ör täkt f ör annat än markinnehav arens husbehov  av  

berg, naturgrus eller andra jordarter, om v erksamheten inte 

1 .  är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

2 .  är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 

3 .  endast innebär uppläggning och bortf orsling av  redan utbrutet och bearbetat material ef ter det att 

tillsy nsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är av slutad. Förordning (2016:999). 

10.20 B Årlig tillsy nsav gift 9 1. f ör täkt av  torv  

10.20 B Årlig tillsy nsav gift 18 2. annan täkt än som av ses i 1, om tillståndet gäller f ör mer än 200 000 ton 

10.20 B Årlig tillsy nsav gift 18 3. annan täkt än som av ses i 1, om tillståndet gäller f ör mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton 

10.20 B Årlig tillsy nsav gift 9 4. annan täkt än som av ses i 1, om tillståndet gäller f ör mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton 

10.20 B Årlig tillsy nsav gift 9 5. annan täkt än som av ses i 1, om tillståndet gäller f ör mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton 

10.20 B Årlig tillsy nsav gift 6 6. annan täkt än som av ses i 1, om tillståndet gäller f ör mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 



10.20 B Årlig tillsy nsav gift 6 7. annan täkt än som av ses i 1, om tillståndet inte omf attas av  någon av  1-6 

10.30 C Årlig tillsy nsav gift 9 
4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 10.30 gäller f ör täkt f ör markinnehav arens husbehov  av  mer än 10 

000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

 

10.40 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

9 

5 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 10.40 gäller f ör täkt f ör markinnehav arens husbehov  av  

1 .  mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

2 .  torv  med ett v erksamhetsområde större än 5 hektar,  eller 

3 .  mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv . 

 

 
10.50 

 

 
C 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 
9 

6 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 10.50 gäller f ör anläggning f ör sortering eller krossning av  berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

1 .  inom område som omf attas av  detaljplan eller områdesbestämmelser,  eller 

2 .  utanf ör område som omf attas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om v erksamheten bedrivs på samma 

plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod. 

10.60 C Årlig tillsy nsav gift 9 
7 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 10.60 gäller f ör anläggning f ör f ramställning, bearbetning eller 

omv andling av  bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv  per kalenderår. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 A Årlig tillsy nsav gift 30 
8 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 11.10 gäller f ör utv inning av  råolja eller naturgas inom de 

f jällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

11.20 B Årlig tillsy nsav gift 13 
9 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 11.20 gäller f ör utv inning av  råolja eller naturgas inom andra områden 

än de som av ses i 8 §. 

11.30 C Årlig tillsy nsav gift 9 
10 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 11.30 gäller f ör industriell tillv erkning av  briketter av  kol eller 

brunkol. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Malm och mineral 

13.10 
   11 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 13.10 gäller f ör gruv drif t eller gruv anläggning f ör bry tning av  malm,  

mineral eller kol, om v erksamheteninte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.  

13.10 A Årlig tillsy nsav gift 90 1. om v erksamheten av ser järnmalm. 

13.10 A Årlig tillsy nsav gift 90 2. om v erksamheten av ser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.  

13.10 A Årlig tillsy nsav gift 64 3. av ser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.  

13.10 A Årlig tillsy nsav gift 227 4. om v erksamheten av ser uran- eller toriummalm. 

13.10 A Årlig tillsy nsav gift 184 5. om v erksamheten inte omf attas av  någon av  1-4. 

13.20-i 
   12 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 13.20-i gäller f ör anläggning f ör rostning eller sintring av  metallhaltig 

malm, inbegripet sulf idmalm. Förordning (2016:1188). 

13.20-i A Årlig tillsy nsav gift 110 1. om v erksamheten av ser järnmalm. 

13.20-i A Årlig tillsy nsav gift 204 2. om v erksamheten inte omf attas av  1. 

13.30 B Årlig tillsy nsav gift 90 
13 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 13.30 gäller f ör anläggning f ör rostning eller sintring av  metallhaltig 

malm f ör prov ändamål. 

13.40 
   14 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 13.40 gäller f ör anläggning f ör annan bearbetning eller anrikning av  

malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om v erksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.  

13.40 A Årlig tillsy nsav gift 90 1. om v erksamheten av ser järnmalm. 

13.40 A Årlig tillsy nsav gift 64 2. om v erksamheten av ser kol. 

13.40 A Årlig tillsy nsav gift 227 3. om v erksamheten av ser uran- eller toriummalm. 

13.40 A Årlig tillsy nsav gift 184 4. om v erksamheten inte omf attas av  1-3. 

13.50 
   15 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 13.50 gäller f ör prov bry tning inklusiv e annan bearbetning eller 

anrikning av  malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

13.50 B Årlig tillsy nsav gift 227 1. om v erksamheten av ser uran- eller toriummalm. 

13.50 B Årlig tillsy nsav gift 64 2. om v erksamheten inte omf attas av  1. 

13.60 B Årlig tillsy nsav gift 64 
16 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 13.60 gäller f ör anläggning f ör utv inning av  asbest. Förordning 

(2016:1188). 

    Annan utvinningsindustri 

13.70 C Årlig tillsy nsav gift 6 
17 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 13.70 gäller f ör djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 

eller 9 §. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

 



    5 kap. LIVSMEDEL OCH FODER 

    Slakterier 

15.10-i B 
  1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.10-i gäller f ör slakteri med en produktion baserad på en slaktv ikt  

av  mer än 50 ton per dy gn eller mer än 12 500 ton slaktv ikt per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

15.10-i B Årlig tillsy nsav gift 110 1. f ör produktion baserad på slaktv ikt som omf attar mer än 50 000 ton per kalenderår.  

15.10-i B Årlig tillsy nsav gift 50 2. f ör produktion som inte omf attas av  1. 

15.20 B Årlig tillsy nsav gift 30 
2 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.20 gäller f ör slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 

ton men högst 12 500 ton slaktv ikt per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

15.30 C Årlig tillsy nsav gift 9 
3 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.30 gäller f ör slakteri med en produktion baserad på mer än 50 

ton men högst 7 500 ton slaktv ikt per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Livsmedel av animaliska råvaror 

 
15.40-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
110 

4 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.40-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

beredning och behandling av  enbart animaliska råv aror med en produktion av  mer än 75 ton per dy gn eller mer 

än 18 750 ton per kalenderår. 

 
15.45 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
30 

5 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.45 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

beredning och behandling av  enbart animaliska råv aror med en produktion av  mer än 2 000 ton men högst 18 

750 ton per kalenderår. 

 
15.50 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

6 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.50 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

beredning och behandling av  enbart animaliska råv aror med en produktion av  mer än 50 ton men högst 2 000 

ton per kalenderår. 
 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Rökeri 

15.80 C Årlig tillsy nsav gift 9 
7 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.80 gäller f ör rökeri f ör en produktion av  mer än 50 ton men 

högst 18 750 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

 

 

15.90-i 

   8 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.90-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

beredning och behandling av  enbart v egetabiliska råv aror med en produktion av  

1 .  mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 

2 .  mer än 

a )  600 ton per dy gn, om anläggningen är i drif t högst 90 dy gn i rad under ett kalenderår, eller 

b )  300 ton per dy gn i öv riga f all. 

15.90-i B Årlig tillsy nsav gift 84 1. om v erksamheten av ser anläggning f ör tillv erkning av  stärkelse, stärkelsederiv at eller socker.  

15.90-i B Årlig tillsy nsav gift 50 2. om v erksamheten av ser rostning av  kaf fe. 

15.90-i B Årlig tillsy nsav gift 84 
3. om v erksamheten av ser anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med beredning och behandling med en 

produktion av  mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omf attas av  1 eller 2.  

15.90-i B Årlig tillsy nsav gift 50 4. om v erksamheten inte omf attas av  någon av  1-3. 

 
15.95 

   9 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.95 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

beredning och behandling av  enbart v egetabiliska råv aror med en produktion av  mer än 10 000 ton men högst 

75 000 ton per kalenderår. 

15.95 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. om v erksamheten av ser anläggning f ör tillv erkning av  stärkelse, stärkelsederiv at eller socker.  

15.95 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. om v erksamheten av ser rostning av  kaf fe. 

15.95 B Årlig tillsy nsav gift 64 
3. om v erksamheten av ser anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med beredning och behandling med en 

produktion av  mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omf attas av  1 eller 2.  

15.95 B Årlig tillsy nsav gift 30 4. om v erksamheten inte omf attas av  någon av  1-3. 

15.101 C Årlig tillsy nsav gift 9 
10 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.101 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

beredning och behandling av  enbart v egetabiliska råv aror med en produktion av  mer än 2 000 ton men högst 10 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 
    Kvarnprodukter 

 
15.125 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

11 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.125 gäller anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

tillv erkning av  kvarnprodukter samt beredning och behandling av  kv arnprodukter, med en produktion av  mer än 

1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 

 

 
 

15.131-i 

   12 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.131-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

beredning och behandling av  både animaliska och v egetabiliska råv aror, i kombinerade eller separata produkter, 

med en produktion av  en slutprodukt v ars innehåll av  animaliskt material uppgår till 

1 .  mer än 10 v iktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dy gn eller mer än 18 750 ton per 

kalenderår, 

2 .  högst 10 v iktprocent och produktionen uppgår till en mängd 

a )  per dy gn som i antal ton öv erstiger animaliev ärdet, 

b )  per kalenderår som i antal ton öv erstiger talet 250 multiplicerat med animaliev ärdet. 



15.131-i B Årlig tillsy nsav gift 84 1. med en produktion av  mer än 10 000 ton per kalenderår 

15.131-i B Årlig tillsy nsav gift 50 om v erksamheten inte omf attas av  1. 

 
15.141 

   13 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.141 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

beredning och behandling av  både animaliska och v egetabiliska råv aror, i kombinerade eller separata produkter, 

med en produktion av  mer än 5 000 ton per kalenderår.  

15.141 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. med en produktion av  mer än 10 000 ton per kalenderår 

15.141 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. om v erksamheten inte omf attas av  1. 

 
15.151 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
18 

14 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.151 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  liv smedel med 

beredning och behandling av  både animaliska och v egetabiliska råv aror, i kombinerade eller separata produkter, 

med en produktion av  mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Mjölkprodukter 

15.170-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
15 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.170-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en inv ägning av  mer än 200 ton per dy gn som kalenderårsmedelv ärde.  

 
15.180 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

16 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.180 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en inv ägning av  mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dy gn som 

kalenderårsmedelv ärde. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Annan livsmedelstillverkning 

 

 
15.185-i 

 

 
B 

  
17 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.185-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning eller raf f inering av  

v egetabiliska eller animaliska oljor eller f etter eller produkter av  sådana oljor eller f etter med en produktion av  

1 .  mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råv aror, eller 

2 .  mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart v egetabiliska råv aror. 

15.185-i B Årlig tillsy nsav gift 110 
1. om v erksamheten av ser framställning eller raf finering av  vegetabiliska eller animaliska oljor eller f etter med en 

produktion av  mer än 100 000 ton per kalenderår.  

15.185-i B Årlig tillsy nsav gift 84 
2. om v erksamheten av ser framställning eller raf finering av  vegetabiliska eller animaliska oljor eller f etter med en 

produktion av  mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

15.185-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
3. om v erksamheten av ser framställning eller raf finering av  vegetabiliska eller animaliska oljor eller f etter med en 

produktion av  högst 50 000 ton per kalenderår.  

15.185-i B Årlig tillsy nsav gift 50 4. annan v erksamhet som inte omf attas av  någon av  1-3. 

 

 

 
15.190 

   
 
18 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.190 gäller f ör anläggning f ör f ramställning eller raf f inering av  

v egetabiliska eller animaliska oljor eller f etter eller produkter av  sådana oljor eller f etter med en produktion av  

1 .  mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råv aror, eller 

2 .  mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på v egetabiliska råv aror. 

15.190 B Årlig tillsy nsav gift 90 
1. om v erksamheten av ser framställning eller raf finering av  vegetabiliska eller animaliska oljor eller f etter med en 

produktion av  mer än 100 000 ton per kalenderår.  

15.190 B Årlig tillsy nsav gift 64 
2. om v erksamheten av ser framställning eller raf finering av  vegetabiliska eller animaliska oljor eller f etter med en 

produktion av  mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  

15.190 B Årlig tillsy nsav gift 30 
3. om v erksamheten av ser framställning eller raf finering av  vegetabiliska eller animaliska oljor eller f etter med en 

produktion av  högst 50 000 ton per kalenderår.  

15.190 B Årlig tillsy nsav gift 30 4. annan v erksamhet som inte omf attas av  någon av  1-3. 

 
15.200 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

19 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.200 gäller f ör anläggning f ör f ramställning eller raf f inering av  

v egetabiliska eller animaliska oljor eller f etter eller produkter av  sådana oljor eller f etter med en produktion av  

mer än 100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

 

 

15.210 

 

 

B 

 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

 

30 

20 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.210 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  glass med en 

produktion av  

1 .  mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råv aror, eller 

2 .  mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast v egetabiliska 

råv aror. 

15.220 C Årlig tillsy nsav gift 6 
21 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.220 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  glass med en 

produktion av  mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.  

15.230 B Årlig tillsy nsav gift 64 
22 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.230 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  råsprit eller 

alkoholhaltig dry ck genom jäsning eller destillation med en produktion av  mer än 5 000 ton men högst 75 000 

 
15.240 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

23 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.240 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  råsprit eller 

alkoholhaltig dry ck genom jäsning eller destillation motsv arande en årlig produktion av  mer än 10 ton men högst 

5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

 
15.250 

   

24 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.250 gäller f ör bry ggeri eller annan anläggning f ör f ramställning av  

malt, maltdry ck eller läskedry ck med en produktion av  mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.  

15.250 B Årlig tillsy nsav gift 13 1. f ör f ramställning av  malt. 



15.250 B Årlig tillsy nsav gift 64 2. f ör f ramställning av  mer än 20 000 ton läskedry ck eller maltdry ck per kalenderår. 

15.250 B Årlig tillsy nsav gift 30 3. f ör f ramställning av  mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton läskedry ck eller maltdry ck per kalenderår.  

 
15.260 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

25 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.260 gäller f ör bry ggeri eller annan anläggning f ör f ramställning 

av  malt, maltdry ck eller läskedry ck med en produktion av  mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

 

15.270 

 

B 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 
26 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.270 gäller f ör tillv erkning av  jäst med en produktion av  mer än 

100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller f ör f ramställning av  startkulturer av  mikroorganismer f ör 

liv smedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorv oly m om minst tio kubikmeter. 

15.270 B Årlig tillsy nsav gift 90 1. f ör anläggning f ör tillv erkning av  jäst.  

15.270 B Årlig tillsy nsav gift 47 2. f ör anläggning f ör tillv erkning av  startkulturer av  mikroorganismer.  

15.280 C Årlig tillsy nsav gift 9 
27 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.280 gäller f ör anläggning f ör rostning av  mer än 100 ton men 

högst 75 000 ton kaf f e per kalenderår. 

 
15.310 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

28 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.310 gäller f ör anläggning f ör y rkesmässig industriell 

f örpackning av  animaliska eller v egetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig 

v erksamhet enligt någon av  1-27 §§. Förordning (2016:1188). 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror 

 
15.330-i 

   29 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.330-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  f oder med 

beredning och behandling av  enbart animaliska råv aror med en produktion av  mer än 75 ton f oder per dy gn eller 

mer än 18 750 ton f oder per kalenderår. 

15.330-i B Årlig tillsy nsav gift 110 
1. f ör anläggning f ör bearbetning av  animaliska biprodukter med en produktion baserad på mer än 10 000 ton 

råv ara per kalenderår. 

15.330-i B Årlig tillsy nsav gift 50 2. f ör anläggning som inte omf attas av  1. 

 
 

15.350-i 

   31 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.350-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  f oder med 

beredning och behandling av  enbart v egetabiliska råv aror med en produktion av  

1 .  mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 

2 .  mer än 

a )  600 ton per dy gn, om anläggningen är i drif t högst 90 dy gn i rad under ett kalenderår, eller 

b )  300 ton per dy gn i öv riga f all. 

15.350-i B Årlig tillsy nsav gift 110 
1. f ör anläggning f ör bearbetning av  animaliska biprodukter med en produktion baserad på mer än 10 000 ton 

råv ara per kalenderår. 

15.350-i B Årlig tillsy nsav gift 50 2. f ör anläggning som inte omf attas av  1. 

 

 

 

15.370-i 

   33 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 15.370-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  f oder med 

beredning och behandling av  animaliska och v egetabiliska råv aror, i kombinerade eller separata produkter, med 

en produktion av  en slutprodukt v ars innehåll av  animaliskt material uppgår till 

1 .  mer än 10 v iktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dy gn eller mer än 18 750 ton per 

kalenderår, 

2 .  högst 10 v iktprocent och produktionen uppgår till en mängd 

a )  per dy gn som i antal ton öv erstiger animaliev ärdet, 

b )  per kalenderår som i antal ton öv erstiger talet 250 multiplicerat med animaliev ärdet. 

15.370-i B Årlig tillsy nsav gift 110 
1. f ör anläggning f ör bearbetning av  animaliska biprodukter med en produktion baserad på mer än 10 000 ton 

råv ara per kalenderår. 

15.370-i B Årlig tillsy nsav gift 50 2. f ör anläggning som inte omf attas av  1. 

15.340 C Årlig tillsy nsav gift 9 
30 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.340 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  f oder med 

beredning och behandling av  enbart animaliska råv aror med en produktion av  mer än 500 ton men högst 18 750 

 
15.360 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

32 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 15.360 gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  f oder med 

beredning och behandling av  enbart v egetabiliska råv aror med en produktion av  mer än 5 000 ton men högst 75 

000 ton produkter per kalenderår. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    6 kap. TEXTILVAROR 

 
17.10-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
110 

1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 17.10-i gäller f ör anläggning f ör f örbehandling eller f ärgning av  mer 

än 10 ton textilf ibrer eller textilier per dy gn eller mer än 2 500 ton textilf ibrer eller textilier per kalenderår.  

Förordning (2016:1188). 

 
17.20 

   2 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 17.20 gäller f ör anläggning f ör f örbehandling eller f ärgning av  mer än 

200 ton men högst 2 500 ton textilf ibrer eller textilier per kalenderår eller f ör annan beredning av  mer än 200 ton 

textilmaterial per kalenderår. 

17.20 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. f ör anläggning f ör hantering av  mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilf ibrer eller textilier per kalenderår. 

17.20 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. f ör anläggning som inte omf attas av  1. 

17.30 C Årlig tillsy nsav gift 6 
3 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 17.30 gäller f ör anläggning f ör f örbehandling, f ärgning eller annan 

beredning av  mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 



    7 kap. PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 
18.10-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
110 

1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 18.10-i gäller f ör anläggning f ör garv ning av  mer än 12 ton hudar eller 

skinn per dy gn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

 
18.20 

   

2 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 18.20 gäller f ör anläggning f ör garv ning av  mer än 100 ton men högst 

3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller f ör annan beredning av  mer än 100 ton hudar eller skinn.  

18.20 B Årlig tillsy nsav gift 90 1. om v erksamheten av ser garv ning av  mer än 1 000 ton produkter per kalenderår.  

18.20 B Årlig tillsy nsav gift 90 2. om v erksamheten av ser garv ning av  högst 1 000 ton produkter per kalenderår.  

18.20 B Årlig tillsy nsav gift 90 3. om v erksamheten av ser annan beredning av  hudar och skinn än garv ning.  

18.30 C Årlig tillsy nsav gift 9 
3 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 18.30 gäller f ör anläggning f ör garv ning eller annan beredning av  

mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    8 kap. TRÄVAROR 

 
20.05-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
84 

1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 20.05-i gäller f ör anläggning f ör behandling av  trä eller träprodukter 

med kemikalier med en produktion av  mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dy gn eller mer 

än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 

 
20.10 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 20.10 gäller f ör anläggning f ör behandling av  trä och träprodukter 

med kemikalier med en produktion av  högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dy gn eller högst 

18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.  

 
20.20 

   3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 20.20 gäller f ör sågv erk eller annan anläggning f ör tillv erkning av  

träprodukter genom sågning, hy v ling eller sv arv ning f ör en produktion av  mer än 70 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

20.20 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. f ör produktion som omf attar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.  

20.20 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. f ör produktion som inte omf attas av  1. 

 
20.30 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 20.30 gäller f ör sågv erk eller annan anläggning f ör tillv erkning av  

träprodukter genom sågning, hy v ling eller sv arv ning f ör en produktion av  mer än 6 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

 

 
20.40 

 

 
C 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 
9 

5 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 20.40 gäller f ör anläggning f ör f ramställning eller bearbetning av  

träbaserat bränsle, eller av  bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i f orm av  

1 .  träull, trämjöl, f lis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter f ast mått eller 3 000 kubikmeter 

löst mått råv ara per kalenderår, eller 

2 .  pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råv ara per kalenderår. 

 
20.50-i 

   6 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 20.50-i gäller f ör anläggning med en produktion av  mer än 600 

kubikmeter per dy gn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av  OSB-skiv or, träf iberskivor eller 

spånskiv or. Förordning (2016:1188). 

20.50-i B Årlig tillsy nsav gift 157 1. f ör produktion som omf attar mer än 20 000 ton per kalenderår 

20.50-i B Årlig tillsy nsav gift 84 2. f ör produktion som inte omf attas av  1. 

 

20.60 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

9 

7 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 20.60 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  

1 .  f anér eller ply wood, eller 

2 .  högst 600 kubikmeter per dy gn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av  OSB-skiv or, träf iberskivor, 

spånskiv or eller andra produkter av  spån. Förordning (2016:1188). 

 

20.70 

 

B 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

13 

8 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 20.70 gäller f ör anläggning f ör lagring av  

1 .  mer än 20 000 kubikmeter timmer f ast mått under bark (m³ f ub) på land med begjutning av  v atten, eller 

2 .  mer än 10 000 kubikmeter timmer f ast mått under bark (m³ f ub) i v atten. 

 

 

 
20.80 

 

 

 
C 

 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 

 
9 

9 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 20.80 gäller f ör anläggning f ör lagring av  

1 .  mer än 2 000 kubikmeter timmer f ast mått under bark (m³ f ub), om lagringen sker på land utan 

v attenbegjutning, 

2 .  mer än 500 kubikmeter timmer f ast mått under bark (m³ f ub), om lagringen sker på land med v attenbegjutning 

och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

3 .  mer än 500 kubikmeter timmer f ast mått under bark (m³ f ub) i v atten, om lagringen inte är tillståndspliktig 

enligt 8 §. 

 

20.90 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

9 

10 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 20.90 gäller f ör anläggning f ör lagring av  timmer som inte sker i 

eller nära v attentäkt, om lagringen har pågått mer än sex v eckor, behöv s med anledning av  storm eller orkan 

och omf attar 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer f ast mått under bark (m³ f ub) på land med begjutning av  v atten, eller  

20.91 C Årlig tillsy nsav gift 9 
11 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 20.91 gäller f ör anläggning f ör behandling av  trä och träprodukter 

mot blånadssv amp. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

 



    9 kap. MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

21.10-i 
   1 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 21.10-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning i industriell skala av  

pappersmassa av  trä, returf iber eller andra f ibrösa material. Förordning (2016:1188).  

21.10-i A Årlig tillsy nsav gift 326 
1. f ör anläggning f ör en produktion av  mer än 300 000 ton sulf at - eller sulf itmassa per kalenderår om 

v erksamheten har blekeri. 

21.10-i A Årlig tillsy nsav gift 247 2. f ör en produktion av  högst 300 000 ton sulf at- eller sulf itmassa om v erksamheten har blekeri.  

21.10-i A Årlig tillsy nsav gift 204 3. f ör en produktion av  sulf at- eller sulf itmassa om v erksamheten inte har blekeri. 

21.10-i A Årlig tillsy nsav gift 157 4. om v erksamheten av ser f ramställning av  halv kemisk massa. 

21.10-i A Årlig tillsy nsav gift 157 5. f ör annan anläggning än de som av ses i 1-4 med en produktion av  mer än 200 000 ton per kalenderår. 

21.10-i A Årlig tillsy nsav gift 110 6. f ör anläggning som inte omf attas av  någon av  1-5. 

21.30-i 
   2 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 21.30-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  mer än 20 ton per 

dy gn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av  papper, papp eller kartong. Förordning (2016:1188).  

21.30-i A Årlig tillsy nsav gift 110 1. f ör f ramställning av  mer än 10 000 ton per kalenderår.  

21.30-i A Årlig tillsy nsav gift 67 2. f ör f ramställning som inte omf attas av  1.  

 
21.40 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
47 

3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 21.40 gäller f ör anläggning f ör f ramställning i industriell skala av  

högst 20 ton per dy gn eller högst 7 300 ton per kalenderår av  papper, papp eller kartong. Förordning 

(2016:1188). 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    10 kap. FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION 

22.10 C Årlig tillsy nsav gift 9 
1 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 22.10 gäller f ör rullof f settryckeri där try ckning sker med 

heatsetf ärg. 

22.20 C Årlig tillsy nsav gift 9 2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 22.20 gäller f ör anläggning med tillv erkning av  metallklichéer.  

 
22.30 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
30 

3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 22.30 gäller f ör anläggning med utsläpp av  processav loppsv at ten där 

mer än 50 000 kv adratmeter f otograf iskt material i f orm av  film eller papperskopior f ramkallas per kalenderår.  

 

 
22.40 

 

 
C 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 
9 

4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 22.40 gäller f ör anläggning 

1 .  utan utsläpp av  processav loppsvatten där mer än 50 000 kv adratmeter f otografiskt material i f orm av film eller 

papperskopior f ramkallas per kalenderår, eller 

2 .  med utsläpp av  processav loppsvatten där mer än 5 000 kv adratmeter f otograf iskt material i f orm av film eller 

papperskopior f ramkallas per kalenderår, om v erksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    11 kap. STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.05 
   1 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 23.05 gäller f ör anläggning f ör öv erf öring av  bituminös skif fer till gas - 

eller v ätskef orm. Förordning (2016:1188). 

23.05 A Årlig tillsy nsav gift 137 1. f ör en anläggning med en total installerad ef f ekt om mer än 200 megawatt.  

23.05 A Årlig tillsy nsav gift 64 2. f ör en anläggning med en total installerad ef f ekt om mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt.  

23.05 A Årlig tillsy nsav gift 30 3. f ör en anläggning med en total installerad ef f ekt om mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt.  

23.05 A Årlig tillsy nsav gift 13 4. f ör en anläggning med en total installerad ef f ekt om högst 10 megawatt.  

23.10-i A Årlig tillsy nsav gift 110 
2 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 23.10-i gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  koks. Förordning 

(2016:1188). 

23.11-i 
   3 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 23.11-i gäller f ör anläggning f ör f örgasning eller f örv ätskning av  kol.  

Förordning (2016:1188). 

23.11-i A Årlig tillsy nsav gift 110 1. om v erksamheten av ser öv erföring till v ätskeformigt bränsle.  

23.11-i A Årlig tillsy nsav gift 84 
2. om v erksamheten av ser öv erföring till gasbränsle f ör en produktion av  mer än 150 000 kubikmeter gas per 

kalenderår i anläggning med en installerad ef f ekt av  mer än 100 megawatt.  

23.11-i A Årlig tillsy nsav gift 50 
3. om v erksamheten av ser öv erföring till gasbränsle f ör en produktion av  mer än 150 000 kubikmeter gas per 

kalenderår i anläggning med en installerad ef f ekt av  mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt.  

23.11-i A Årlig tillsy nsav gift 33 
4. om v erksamheten av ser öv erföring till gasbränsle f ör en produktion av  mer än 150 000 kubikmeter gas per 

kalenderår i anläggning med en installerad ef f ekt av  högst 10 megawatt.  

23.12-i A Årlig tillsy nsav gift 204 
4 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 23.12-i gäller f ör anläggning f ör f ramställning av  kol (hårt kol). 

Förordning (2016:1188). 

23.13 A Årlig tillsy nsav gift 90 
5 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 23.13 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  graf it som inte är 

tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §. Förordning (2016:1188). 

23.20 B Årlig tillsy nsav gift 90 
6 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 23.20 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  produkter ur kol, om  

v erksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. Förordning (2016:1188). 

23.30-i A Årlig tillsy nsav gift 326 
7 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 23.30-i gäller f ör anläggning f ör raf f inering av  mineralolja eller gas.  

Förordning (2016:1188). 



 

23.40 

 

A 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

90 

8 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 23.40 gäller f ör anläggning f ör 

1 .  upparbetning av  bestrålat kärnbränsle, 

2 .  f ramställning eller anrikning av  kärnbränsle, eller 

3 .  behandling, lagring eller slutf örv aring av  bestrålat kärnbränsle. Förordning (2016:1188). 

23.50 A Årlig tillsy nsav gift 90 
9 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 23.50 gäller f ör behandling eller lagring av  obestrålat kärnbränsle.  

Förordning (2016:1188). 
    12 kap. KEMISKA PRODUKTER 

    Organiska kemikalier 

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 

 

 
 

Årlig tillsy nsav gift 

 

 
 

157 

 

 

 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av  12 kap. 1-22 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår.  

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 

 

 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

 

 

110 

 

 

 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av  12 kap. 1-22 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.  

    Oorganiska kemikalier 

24.23-i 
   23 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 24.23-i gäller f ör anläggning f ör att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillv erka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

24.23-i A Årlig tillsy nsav gift 247 1. om v erksamheten av ser kloralkali med anv ändning av  amalgammetoden.  

24.23-i A Årlig tillsy nsav gift 184 2. om v erksamheten av ser annan tillv erkning av  gas än den som omf attas av  1.  

24.24-i B Årlig tillsy nsav gift 90 
24 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 24.24-i gäller f ör anläggning f ör att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillv erka högst 20 000 ton gaser per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

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 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
157 

1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av  12 kap. 25-32 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. 

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 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
110 

2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av  12 kap. 25-32 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. 

    Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 24.34-i A/B Årlig tillsy nsav gift 204 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår.  

24.33-i och 24.34-i A/B Årlig tillsy nsav gift 110 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.  

    Växtskyddsmedel och biocider 

24.35-i och 24.36-i A/B Årlig tillsy nsav gift 204 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår.  

24.35-i och 24.36-i A/B Årlig tillsy nsav gift 110 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.  

24.37 B Årlig tillsy nsav gift 137 
37 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 24.37 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning i industriell skala av  

biotekniska organismer f ör bekämpningsändamål. Förordning (2016:1188).  

    Läkemedel 

24.38-i och 24.39-i A/B Årlig tillsy nsav gift 157 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. 

24.38-i och 24.39-i A/B Årlig tillsy nsav gift 110 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.  

24.40 C Årlig tillsy nsav gift 9 
40 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 24.40 gäller f ör anläggning f ör att genom endast f y sikaliska 

processer tillv erka läkemedel (f armaceutisk tillv erkning).  

24.41 C Årlig tillsy nsav gift 9 41 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 24.41 gäller f ör anläggning f ör behandling av  mellanprodukter.  

    Sprängämnen 

24.42-i och 24.43-i A/B Årlig tillsy nsav gift 157 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår. 

24.42-i och 24.43-i A/B Årlig tillsy nsav gift 110 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.  

    Annan kemisk tillverkning 

 
24.44 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

44 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 24.44 gäller f ör anläggning f ör att genom kemiska eller biologiska 

reaktioner y rkesmässigt tillv erka organiska eller oorganiska ämnen, i f örsöks -, pilot- eller laboratorieskala eller 

annan icke industriell skala. Förordning (2016:1188). 

24.45 
   45 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 24.45 gäller f ör anläggning f ör att genom endast f y sikaliska 

processer i industriell skala tillv erka 



24.45 B Årlig tillsy nsav gift 30 1. om v erksamheten av ser tillv erkning av  gas- eller v ätskeformiga kemiska produkter. 

24.45 B Årlig tillsy nsav gift 64 2. om v erksamheten av ser tillv erkning av  läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material.  

24.45 B Årlig tillsy nsav gift 30 3. om v erksamheten av ser tillv erkning av  sprängämnen.  

24.45 B Årlig tillsy nsav gift 30 4. om v erksamheten av ser tillv erkning av  py rotekniska artiklar.  

24.45 B Årlig tillsy nsav gift 13 5. om v erksamheten av ser tillv erkning av  ammunition.  

 

 

 

 
24.46 

 

 

 

 
C 

 

 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 

 

 
9 

46 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 24.46 gäller f ör anläggning f ör att genom endast f y sikaliska 

processer i industriell skala tillv erka 

1 .  naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt  material, 

2 .  mer än 10 ton f ärg eller lack per kalenderår, om v erksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 

3 .  mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsv årds-, kosmetik- eller hy gienprodukter per kalenderår, om 

v erksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 

4 .  mer än 5 000 ton gasf ormiga kemiska produkter per kalenderår, om tillv erkningen sker genom destillation, 

eller 

5 .  andra kemiska produkter, om v erksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 

 

 

 

 
24.47 

 

 

 

 
C 

 

 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 

 

 
9 

47 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 24.47 gäller f ör anläggning f ör att genom endast f y sikaliska 

processer, i f örsöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, y rkesmässigt tillverka 

1 .  sprängämnen, 

2 .  py rotekniska artiklar, 

3 .  ammunition, 

4 .  mer än 10 ton f ärg eller lack per kalenderår, 

5 .  mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsv årds-, kosmetik- eller hy gienprodukter per kalenderår, eller 

6 .  andra kemiska produkter. Förordning (2016:1188). 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    13 kap. GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10 
   1 §  Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 25.10 gäller f ör anläggning f ör att genom v ulkning tillv erka 

gummiv aror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ov ulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.10 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. För en v erksamhet med en produktion av  mer än 10 000 ton per kalenderår.  

25.10 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. För en v erksamhet med en produktion som inte omf attas av  1.  

25.11 C Årlig tillsy nsav gift 9 
2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 25.11 gäller f ör anläggning f ör att genom v ulkning tillv erka 

gummiv aror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ov ulkad gummiblandning per kalenderår.  

 

 

 
25.20 

   3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 25.20 gäller f ör anläggning f ör att genom y tterligare poly merisation 

tillv erka produkter av  

1 .  poly uretan utan anv ändning av  toluendiisocy anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråv ara 

per kalenderår, 

2 .  poly uretan med anv ändning av  toluendiisocy anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråv ara per 

kalenderår, eller 

3 .  annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråv ara per kalenderår. 

25.20 B Årlig tillsy nsav gift 30 1. För en v erksamhet med en produktion av  mer än 100 ton per kalenderår.  

25.20 B Årlig tillsy nsav gift 13 2. För en v erksamhet med en produktion som inte omf attas av  1. 

 

25.30 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

9 

4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 25.30 gäller f ör anläggning f ör att genom y tterligare poly merisation 

tillv erka produkter av  plast, om 

1 .  produktionen baseras på mer än 1 ton plastråv ara per kalenderår, och 

2 .  v erksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

25.40 B Årlig tillsy nsav gift 30 5 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 25.40 gäller f ör anläggning f ör f lamlaminering med plast.  

 

25.50 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

9 

6 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 25.50 gäller f ör anläggning där produktionen baseras på mer än 1 

ton plastråv ara per kalenderår och inte omf attar y tterligare poly merisation, f ör 

1 .  tillv erkning av  produkter av  plast f örutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 

2 .  beläggning eller kalandrering med plast. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    14 kap. MINERALISKA PRODUKTER 

    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

 
26.05-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
84 

1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.05-i gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  glas inklusiv e glasf iber 

med smältning av  mer än 20 ton per dy gn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

 
26.10-i 

   2 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.10-i gäller f ör anläggning f ör smältning av  mineraler, inklusiv e 

tillv erkning av  mineralull, med smältning av  mer än 20 ton per dy gn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

Förordning (2016:1188). 

 
26.10-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
110 

1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § miljöpröv ningsf örordningen om v erksamheten 

av ser tillv erkning av  mineralull med smältning av  mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår.  



26.10-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
2. För en v erksamhet om v erksamheten av ser tillverkning av  mineralull med smältning av  mer än 5 000 ton men 

högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 

 

 
26.20 

   
3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.20 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  glas eller glasv aror som 

omf attar blandning av  glasråv aror (mäng), smältning eller sy rabehandling av  glas, om v erksamheten innebär att 

1 .  mer än 5 ton glasråv aror med tillsats av  bly - eller arsenikf öreningar f örbrukas per kalenderår, eller 

2 .  mer än 500 ton andra glasråv aror f örbrukas per kalenderår 

26.20 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. v id f örbrukning av  mer än 2 000 ton glasråv aror med tillsats av  bly - eller arsenikf öreningar per kalenderår. 

26.20 B Årlig tillsy nsav gift 30 
2. v id f örbrukning av  mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråv aror med tillsats av  bly - eller arsenikf öreningar 

per kalenderår. 

26.20 B Årlig tillsy nsav gift 13 
3. v id f örbrukning av  mer än 5 ton men högst 500 ton glasråv aror med tillsats av  bly - eller arsenikf öreningar per 

kalenderår. 

26.20 B Årlig tillsy nsav gift 64 4. v id f örbrukning av  mer än 3 000 ton andra glasråv aror än de som av ses i 1-3 per kalenderår. 

26.20 B Årlig tillsy nsav gift 30 
5. v id f örbrukning av  mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra glasråv aror än de som av ses i 1-3 per 

kalenderår. 

26.20 B Årlig tillsy nsav gift 13 6. v id f örbrukning av  högst 1 000 ton andra glasråv aror än de som av ses i 1-3 per kalenderår. 

 

 

26.30 

 

 

C 

 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

 

9 

4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 26.30 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  glas eller glas v aror 

som omf attar blandning av  glasråv aror (mäng), smältning eller sy rabehandling av  glas, om v erksamheten 

innebär att 

1 .  mer än 500 kilogram glasråv aror med tillsats av  bly - eller arsenikf öreningar f örbrukas per kalenderår, eller 

2 .  mer än 5 ton andra glasråv aror f örbrukas per kalenderår. 

26.40 C Årlig tillsy nsav gift 18 5 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 26.40 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  glasf iber.  

 

 
26.50-i 

 

 
B 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 
50 

6 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.50-i gäller f ör anläggning f ör att tillv erka keramiska produkter 

genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldf ast sten, kakel, stengods eller porslin, med en 

1 .  produktion av  mer än 75 ton per dy gn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 

2 .  ugnskapacitet på mer än f y ra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per 

kubikmeter. Förordning (2016:1188). 

 
26.51 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
30 

7 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.51 gäller f ör anläggning f ör att genom bränning tillv erka mer än 50 

ton keramiska produkter per kalenderår, om glasy r med tillsats av  tungmetaller anv änds. Förordning 

(2016:1188). 

26.60 C Årlig tillsy nsav gift 9 
8 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 26.60 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  mer än 100 ton 

keramiska produkter per kalenderår 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 

 

26.70-i 

 

A 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

204 

9 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 26.70-i gäller f ör anläggning f ör att 

1 .  i roterugn tillv erka mer än 500 ton per dy gn eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 

2 .  i annan ugn tillv erka mer än 50 ton per dy gn eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår. Förordning 

(2016:1188). 

26.80 B Årlig tillsy nsav gift 184 10 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.80 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  cement.  

26.90-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
11 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.90-i gäller f ör anläggning f ör tillv erkning i ugn av  mer än 50 ton 

kalk per dy gn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

26.100 C Årlig tillsy nsav gift 9 
12 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 26.100 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  mer än 5 ton kalk,  

krita eller kalkprodukter per kalenderår. 

 

26.110 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

9 

13 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 26.110 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  mer än 500 ton 

1 .  betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2 .  v aror av  betong, lättbetong eller cement per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

26.120 C Årlig tillsy nsav gift 9 
14 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 26.120 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  mer än 500 ton 

v aror av  gips per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    Andra mineraliska produkter 

26.130-i B Årlig tillsy nsav gift 85 
15 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.130-i gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  asbest eller av  

asbestbaserade produkter. Förordning (2016:1188). 

26.140 B Årlig tillsy nsav gift 64 
16 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.140 gäller f ör anläggning f ör behandling eller omv andling av  

asbest. 

 

26.150 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

9 

17 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 26.150 gäller f ör asf altverk eller oljegrusv erk  

1 .  som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser,  eller 

2 .  som ställs upp utanf ör område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 

en tolv månadersperiod. Förordning (2016:1188). 

26.160 C Årlig tillsy nsav gift 9 
18 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 26.160 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  v aror av  asfalt.  

Förordning (2016:1188). 

26.170-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
19 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 26.170-i gäller f ör anläggning f ör tillv erkning i ugn av  mer än 50 ton 

per dy gn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

26.180 C Årlig tillsy nsav gift 9 
20 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 26.180 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  konstgjorda 

mineralf ibrer. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 



    15 kap. STÅL OCH METALL 

 
27.10-i 

   1 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 27.10-i gäller f ör anläggning f ör att producera järn eller stål (primär 

eller sekundär produktion), med eller utan utrustning f ör kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton 

per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

27.10-i A Årlig tillsy nsav gift 84 1. om v erksamheten av ser järn- eller stålv erk med induktionsugnar, (ESR-anläggning). 

27.10-i A Årlig tillsy nsav gift 326 2. f ör annan anläggning än som av ses i 1 med en produktion av  mer än 1 000 000 ton per kalenderår.  

27.10-i A Årlig tillsy nsav gift 247 
3. f ör annan anläggning än som av ses i 1 med en produktion av  mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton 

per kalenderår. 

27.10-i A Årlig tillsy nsav gift 110 4. f ör annan anläggning än som av ses i 1 med en produktion av  högst 100 000 ton per kalenderår.  

 
27.20 

   2 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 27.20 gäller f ör anläggning f ör att 

1 .  producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion),  eller 

2 .  behandla järnbaserade metaller genom v armv alsning. 

27.20 A Årlig tillsy nsav gift 64 1. om v erksamheten av ser järn- eller stålv erk med induktionsugnar, (ESR-anläggning). 

27.20 A Årlig tillsy nsav gift 90 2. om v erksamheten av ser annan produktion av  järn eller stål än som av ses i 1.  

27.20 A Årlig tillsy nsav gift 90 
3. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armv alsning f ör en produktion av  mer 

än 50 000 ton per kalenderår. 

27.20 A Årlig tillsy nsav gift 64 
4. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armv alsning f ör en produktion av  högst 

50 000 ton per kalenderår. 

 
27.25-i 

 
A 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
110 

3 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 27.25-i gäller f ör anläggning f ör att behandla järnbaserade metaller 

genom v armv alsning av  mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår.  

Förordning (2016:1188). 

 
27.26-i 

 
A 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
110 

4 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 27.26-i gäller f ör anläggning f ör att behandla järnbaserade metaller 

genom hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den anv ända v ärmeef fekten är 

mer än 20 megawatt. Förordning (2016:1188). 

 
27.27-i 

   5 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 27.27-i gäller f ör anläggning f ör att behandla järnbaserade metaller 

genom att anbringa sky ddsbeläggningar av  smält metall med en inmatning av  mer än 2 ton råstål per timme 

eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 50 
1. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armf örzinkning med uppsamling och 

f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  mer än 10 000 ton zink per kalenderår.  

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 33 
2. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armf örzinkning med uppsamling och 

f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.  

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 26 
3. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armf örzinkning med uppsamling och 

f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår.  

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 23 
4. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armf örzinkning med uppsamling och 

f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  högst 100 ton zink per kalenderår.  

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 84 
5. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armf örzinkning utan uppsamling och 

f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  mer än 10 000 ton zink per kalenderår.  

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 50 
6. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armf örzinkning utan uppsamling och 

f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.  

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 33 
7. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armf örzinkning utan uppsamling och 

f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  mer än 100 men högst 1 000 ton zink per kalenderår.  

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 26 
8. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom v armf örzinkning utan uppsamling och 

f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  högst 100 ton zink per kalenderår.  

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 84 
9. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom annat anbringande av  smält metall än 

som av ses i 1-8 med utsläpp av  mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljv atten. 

 
27.27-i 

 
A 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
50 

10. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom annat anbringande av  smält metall än 

som av ses i 1-8 med utsläpp av  mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process - och 

sköljv atten. 

 
27.27-i 

 
A 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
33 

11. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom annat anbringande av  smält metall än 

som av ses i 1-8 med utsläpp av  mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process - och sköljv atten. 

27.27-i A Årlig tillsy nsav gift 26 
12. om v erksamheten av ser behandling av  järnbaserade metaller genom annat anbringande av  smält metall än 

som av ses i 1-8 med utsläpp av  högst 100 kubikmeter process- och sköljv atten. 

27.31 A Årlig tillsy nsav gift 90 
6 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 27.31 gäller f ör anläggning f ör att behandla järnbaserade metaller 

genom kallv alsning av  mer än 100 000 ton stål per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

27.32 
   7 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 27.32 gäller f ör anläggning f ör att behandla järnbaserade metaller 

genom kallv alsning av  högst 100 000 ton stål per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

27.32 B Årlig tillsy nsav gift 90 1. om v erksamheten av ser kallv alsning av  mer än 50 000 ton stål per kalenderår. 

27.32 B Årlig tillsy nsav gift 64 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 64 

timmar om v erksamheten inte omf attas av  1.  

27.40-i 
   8 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 27.40-i gäller f ör anläggning f ör att gjuta järn eller stål, om 

produktionen är mer än 20 ton per dy gn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

27.40-i B Årlig tillsy nsav gift 84 
1. om v erksamheten av ser gjuteri där f orm- eller kärnsand anv änds med en produktion av  mer än 10 000 ton per 

kalenderår. 

27.40-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
2. om v erksamheten av ser gjuteri där f orm- eller kärnsand anv änds med en produktion av  högst 10 000 ton per 

kalenderår. 



27.40-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
3. om v erksamheten av ser gjuteri där f orm- eller kärnsand inte anv änds med en produktion av  mer än 10 000 

ton per kalenderår. 

27.40-i B Årlig tillsy nsav gift 33 
4. om v erksamheten av ser gjuteri där f orm- eller kärnsand inte anv änds med en produktion av  högst 10 000 ton 

per kalenderår. 

27.50 
   9 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 27.50 gäller f ör anläggning f ör att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller  

magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår.  

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 30 
1. om v erksamheten av ser gjutning av  järn eller stål där f orm- eller kärnsand anv änds med en produktion av  

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

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 13 
2. om v erksamheten av ser gjutning av  järn eller stål där f orm- eller kärnsand anv änds med en produktion av  

högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 13 
3. om v erksamheten av ser gjutning av  järn eller stål där f orm- eller kärnsand inte anv änds med en produktion av  

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

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 6 
4. om v erksamheten av ser gjutning av  järn eller stål där f orm- eller kärnsand inte anv änds med en produktion av  

högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 90 
5. om v erksamheten av ser gjutning av  zink med en produktion av  mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 

kalenderår. 

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 30 
6. om v erksamheten av ser gjutning av  zink med en produktion av  mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 

kalenderår. 

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 13 7. om v erksamheten av ser gjutning av  zink med en produktion av  högst 1 000 ton per kalenderår.  

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 30 
8. om v erksamheten av ser gjutning av  aluminium eller magnesium där f orm- eller kärnsand anv änds med en 

produktion av  mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.  

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 13 
9. om v erksamheten av ser gjutning av  aluminium eller magnesium där f orm- eller kärnsand anv änds med en 

produktion av  högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 13 
10. om v erksamheten av ser gjutning av  aluminium eller magnesium där f orm- eller kärnsand inte anv änds med 

en produktion av  mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.  

27.50 B Årlig tillsy nsav gift 9 
11. om v erksamheten av ser gjutning av  aluminium eller magnesium där f orm- eller kärnsand inte anv änds med 

en produktion av  högst 1 000 ton per kalenderår.  

27.60 C Årlig tillsy nsav gift 9 
10 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 27.60 gäller f ör anläggning f ör att gjuta järn, stål, aluminium, zink  

eller magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.  

 
27.70-i 

   11 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 27.70-i gäller f ör anläggning f ör att av  malm, koncentrat eller 

sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 

metallurgiska, kemiska eller elektroly tiska processer.  

27.70-i A Årlig tillsy nsav gift 204 1. f ör f errolegeringsv erk. 

27.70-i A Årlig tillsy nsav gift 326 
2. f ör annan anläggning än som av ses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av  mer än 80 000 ton icke- 

järnmetall per kalenderår. 

27.70-i A Årlig tillsy nsav gift 204 
3. f ör annan anläggning än som av ses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av  mer än 20 000 ton men 

högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-i A Årlig tillsy nsav gift 110 
4. f ör annan anläggning än som av ses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av  mer än 3 000 ton men 

högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-i A Årlig tillsy nsav gift 50 
5. f ör annan anläggning än som av ses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av  högst 3 000 ton icke- 

järnmetall per kalenderår. 

27.70-i A Årlig tillsy nsav gift 247 6. f ör annan produktion än som av ses i 1-5 av  mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-i A Årlig tillsy nsav gift 157 
7. f ör annan produktion än som av ses i 1-5 av  mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

27.70-i A Årlig tillsy nsav gift 84 
8. f ör annan produktion än som av ses i 1-5 av  mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

27.70-i A Årlig tillsy nsav gift 50 9. f ör annan produktion än som av ses i 1-5 av  högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

 
27.80-i 

   12 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 27.80-i gäller f ör anläggning f ör att av  malm, koncentrat eller 

sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 

metallurgiska, kemiska eller elektroly tiska processer.  

 
27.80-i 

B Årlig tillsy nsav gift 204 1. f ör f errolegeringsv erk. 

 
27.80-i 

B Årlig tillsy nsav gift 50 2. om v erksamheten inte omf attas av  1. 

 
27.100-i 

   13 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 27.100-i gäller f ör att i gjuteri eller annan anläggningsmälta eller 

legera icke-järnmetaller, oav sett om metallerna är återv inningsprodukter eller inte, om produktionen av  bly  eller 

kadmium är mer än 4 ton per dy gn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

 
27.100-i 

A Årlig tillsy nsav gift 204 1. om v erksamheten av ser produktion av  mer än 80 000 ton per kalenderår.  

 
27.100-i 

A Årlig tillsy nsav gift 157 2. om v erksamheten av ser produktion av  mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.  

 
27.100-i 

A Årlig tillsy nsav gift 84 3. om v erksamheten av ser produktion av  mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

 
27.100-i 

A Årlig tillsy nsav gift 50 4. om v erksamheten inte omf attas av  någon av  1-3. 

 
27.101-i 

   14 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 27.101-i gäller f ör att i gjuteri eller annan anläggning smälta eller 

legera icke-järnmetaller, oav sett om metallerna är återv inningsprodukter eller inte, om produktionen är mer än 

20 ton per dy gn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  



27.101-i B Årlig tillsy nsav gift 204 1. om v erksamheten av ser gjutning av  zink med en smältning av  mer än 20 000 ton per kalenderår. 

27.101-i B Årlig tillsy nsav gift 157 
2. om v erksamheten av ser gjutning av  zink med en smältning av  mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

27.101-i B Årlig tillsy nsav gift 110 3. om v erksamheten av ser gjutning av  zink med en smältning av  högst 10 000 ton per kalenderår.  

27.101-i B Årlig tillsy nsav gift 84 
4. om v erksamheten av ser gjutning av  aluminium eller magnesium där f orm- eller kärnsand anv änds med en 

smältning av  mer än 10 000 ton per kalenderår. 

27.101-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
5. om v erksamheten av ser gjutning av  aluminium eller magnesium där f orm- eller kärnsand anv änds med en 

smältning av  högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.101-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
6. om v erksamheten av ser gjutning av  aluminium eller magnesium där f orm- eller kärnsand inte anv änds med 

en smältning av  mer än 10 000 ton per kalenderår.  

27.101-i B Årlig tillsy nsav gift 33 
7. om v erksamheten av ser gjutning av  aluminium eller magnesium där f orm- eller kärnsand inte anv änds med 

en smältning av  högst 10 000 ton per kalenderår. 

 
27.101-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
204 

8. om v erksamheten av ser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än f ör gjutning, eller smältning 

av  andra icke-järnmetaller än zink,"&" aluminium eller magnesium v id anläggning f ör gjutning med en smältning 

av  mer än 80 000 ton per kalenderår. 

 
27.101-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
157 

9. om v erksamheten av ser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än f ör gjutning, eller smältning 

av  andra icke-järnmetaller än zink,"&" aluminium eller magnesium v id anläggning f ör gjutning med en smältning 

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

 
27.101-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
84 

10. om v erksamheten av ser smältning av  icke-järnmetaller v id andra anläggningar än f ör gjutning, eller 

smältning av  andra icke-järnmetaller än zink,"&" aluminium eller magnesium v id anläggning f ör gjutning med en 

smältning av  högst 20 000 ton per kalenderår. 

27.110 
   15 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 27.110 gäller f ör anläggning f ör att smälta eller legera icke- 

järnmetaller, oav sett om metallerna är återv inningsprodukter eller inte.  

27.110 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. För en v erksamhet med en produktion av  mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.  

27.110 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. om v erksamheten inte omf attas av  1. 

27.120 
   16 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 27.120 gäller f ör anläggning f ör att y rkesmässigt smälta eller 

raf f inera icke-järnmetall ur annan råv ara och genom andra processer än de som anges i 11-15 §§. 

27.120 B Årlig tillsy nsav gift 227 1. f ör en produktion av  mer än 80 000 ton per kalenderår.  

27.120 B Årlig tillsy nsav gift 137 2. f ör en produktion av  mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.  

27.120 B Årlig tillsy nsav gift 64 3. f ör en produktion av  mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

27.120 B Årlig tillsy nsav gift 30 4. om v erksamheten inte omf attas av  någon av  1-3. 

27.130 
   17 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 27.130 gäller f ör anläggning f ör att gjuta andra metaller än järn, stål, 

aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.  

27.130 B Årlig tillsy nsav gift 90 1. f ör en produktion av  mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.  

27.130 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. f ör en produktion av  mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.  

27.130 B Årlig tillsy nsav gift 13 3. f ör en produktion av  mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.  

27.130 B Årlig tillsy nsav gift 6 4. om v erksamheten inte omf attas av  någon av  1-3. 

27.140 C Årlig tillsy nsav gift 9 
18 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 27.140 gäller f ör anläggning f ör att gjuta andra metaller än järn,  

stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    16 kap. METALL- OCH PLASTYTBEH ANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i 
   1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 28.10-i gäller f ör anläggning f ör kemisk eller elektroly tisk 

y tbehandling av  metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd v oly m av  mer än 30 kubikmeter.  

28.10-i B Årlig tillsy nsav gift 84 1. om utsläpp av  process- och sköljv atten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår.  

28.10-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
2. om utsläpp av  process- och sköljv atten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

28.10-i B Årlig tillsy nsav gift 33 
3. om utsläpp av  process- och sköljv atten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

28.10-i B Årlig tillsy nsav gift 26 4. om v erksamheten inte omf attas av  någon av  1-3. 

28.20 och 28.30 B Årlig tillsy nsav gift 64 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 § miljöpröv ningsf örordningen f ör anläggning 

som ger upphov  till utsläpp av  av loppsv atten om mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

 
28.20 och 28.30 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
30 

2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 § miljöpröv ningsf örordningen f ör anläggning 

som ger upphov  till utsläpp av  av loppsv atten om mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

 
28.20 och 28.30 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
13 

3. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 § miljöpröv ningsf örordningen f ör anläggning 

som ger upphov  till utsläpp av  av loppsv atten om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 

kalenderår. 



28.20 och 28.30 B Årlig tillsy nsav gift 6 
4. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 § miljöpröv ningsf örordningen f ör anläggning 

som ger upphov  till utsläpp av  av loppsv atten som inte omf attas av någon av  1-3. 

28.25 C Årlig tillsy nsav gift 9 
3 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 28.25 gäller f ör anläggning f ör kemisk eller elektroly tisk  

y tbehandling av  metall eller plast. 

 
28.40 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

5 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 28.40 gäller f ör anläggning f ör annan beläggning med metall än 

genom kemisk eller elektroly tisk y tbehandling, om v erksamheten ger upphov  till mer än 1 kubikmeter 

av loppsv atten per kalenderår. 

28.50 
   6 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 28.50 gäller f ör anläggning f ör termisk y tbehandling i f orm av  

v armdoppning eller termisk sprutning med en metallf örbrukning av  mer än 2 ton per kalenderår.  

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 30 
1. f ör v armf örzinkning med uppsamling och f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår . 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 13 
2. f ör v armförzinkning med uppsamling och f ilter f ör flussrök med en f örbrukning av  mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 6 
3. f ör v armförzinkning med uppsamling och f ilter f ör flussrök med en f örbrukning av  mer än 100 ton men högst 1 

000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 3 
4. f ör v armf örzinkning med uppsamling och f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  högst 100 ton zink per 

kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 30 
5. f ör v armf örzinkning utan uppsamling och f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 30 
6. f ör v armförzinkning utan uppsamling och f ilter f ör flussrök med en f örbrukning av  mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 13 
7. f ör v armf örzinkning utan uppsamling och f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  mer än 100 ton zink per 

kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 6 
8. f ör v armf örzinkning utan uppsamling och f ilter f ör f lussrök med en f örbrukning av  högst 100 ton zink per 

kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 64 
9. f ör annan v erksamhet än v armf örzinkning med utsläpp av  mer än 10 000 kubikmeter av loppsv atten per 

kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 30 
10. f ör annan v erksamhet än v armf örzinkning om utsläpp av  process- och sköljv atten är större än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.  

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 13 
11. f ör annan v erksamhet än v armf örzinkning om utsläpp av  process- och sköljv atten är större än 100 

kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 6 
12. f ör annan v erksamhet än v armf örzinkning om utsläpp av  process- och sköljv atten är högst 100 kubikmeter 

per kalenderår. 

28.50 B Årlig tillsy nsav gift 6 13. f ör annan v erksamhet än v armf örzinkning som inte medf ör utsläpp av  process- och sköljv atten. 

28.71 C Årlig tillsy nsav gift 9 7 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 28.71 gäller f ör att blästra mer än 500 kv adratmeter y ta.  

28.80 B Årlig tillsy nsav gift 30 
8 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 28.80 gäller f ör anläggning f ör att med kemiska eller termiska 

metoder y rkesmässigt ta bort lack eller f ärg f rån mer än 50 ton metallgods per kalenderår.  

28.90 C Årlig tillsy nsav gift 9 
9 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 28.90 gäller f ör anläggning f ör att med kemiska eller termiska 

metoder y rkesmässigt ta bort lack eller f ärg. 

 

 

 

 
 

28.95 

 

 

 

 
 

C 

 

 

 

 
 

Årlig tillsy nsav gift 
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10 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 28.95 gäller f ör anläggning f ör 

1 .  v attenbaserad av f ettning som ger upphov  till mer än 10 kubikmeter av loppsv atten per kalenderår, om 

v erksamheten inte är en f ordonstv ätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 

2 .  betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om v erksamheten ger upphov  till av loppsv atten, 

3 .  blästring av  mer än 500 kv adratmeter y ta per kalenderår, 

4 .  v åttrumling av  mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av  mer än 1 ton gods per kalenderår, 

5 .  termisk y tbehandling med en metallf örbrukning av  mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 

6 .  metallbeläggning med v akuummetod med en metallf örbrukning av  mer än 500 kilogram per kalenderår. 

Förordning (2016:1188). 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    17 kap. ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 A Årlig tillsy nsav gift 184 
1 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 31.10 gäller f ör anläggning f ör att tillv erka batterier eller 

ackumulatorer som innehåller kadmium, bly  eller kv icksilver. Förordning (2016:1188).  

31.20 B Årlig tillsy nsav gift 64 
2 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 31.20 gäller f ör anläggning f ör att tillv erka batterier eller 

ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly  eller kv icksilver. Förordning (2016:1188).  

31.30 C Årlig tillsy nsav gift 9 
3 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 31.30 gäller f ör anläggning f ör att tillv erka eller repararera ljuskällor 

som innehåller kv icksilv er. Förordning (2016:1188). 

31.40-i A Årlig tillsy nsav gift 204 
4 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 31.40-i gäller f ör anläggning f ör att tillv erka graf itelektroder genom 

bränning eller graf itisering. Förordning (2016:1188). 

31.50 A Årlig tillsy nsav gift 184 5 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 31.50 gäller f ör anläggning f ör att tillv erka kol- eller graf itelektroder. 

31.60 C Årlig tillsy nsav gift 9 
6 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 31.60 gäller f ör anläggning f ör att tillv erka elektrisk tråd eller 

elektrisk kabel. Förordning (2016:1188). 

 



    18 kap. METALLBEARBETNING 

    Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C Årlig tillsy nsav gift 9 
1 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 34.10 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning av  f ler än 100 

f ordonsmotorer per kalenderår. 

34.20 C Årlig tillsy nsav gift 9 2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 34.20 gäller f ör prov bänk f ör motorer, turbiner eller reaktorer.  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Motorfordon 

 

34.30 

   3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 34.30 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning och sammansättning per 

kalenderår av  

1 .  f ler än 25 000 motorf ordon med en totalv ikt per f ordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 

2 .  f ler än 1 000 motorf ordon med en totalv ikt per f ordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30 B Årlig tillsy nsav gift 184 
1. f ör en tillv erkning och sammansättning av  f ler än 100 000 motorf ordon per kalenderår med en totalv ikt per 

f ordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B Årlig tillsy nsav gift 64 
2. f ör en tillv erkning och sammansättning av  f ler än 25 000 motorf ordon men högst 100 000 motorf ordon per 

kalenderår med en totalv ikt per f ordon som uppgår till högst 3,5 ton.  

34.30 B Årlig tillsy nsav gift 30 
3. f ör en tillv erkning och sammansättning av  högst 25 000 motorf ordon per kalenderår med en totalv ikt per 

f ordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B Årlig tillsy nsav gift 184 
4. f ör en tillv erkning och sammansättning av  f ler än 20 000 motorf ordon per kalenderår med en totalv ikt per 

f ordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30 B Årlig tillsy nsav gift 64 
5. f ör en tillv erkning och sammansättning av  f ler än 1 000 motorf ordon men högst 20 000 motorf ordon per 

kalenderår med en totalv ikt per f ordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30 B Årlig tillsy nsav gift 30 
6. f ör en tillv erkning och sammansättning av  högst 1 000 motorf ordon per kalenderår med en totalv ikt per f ordon 

som uppgår till mer än 3,5 ton. 

 

34.40 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

9 

4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 34.40 gäller f ör anläggning f ör tillv erkning och sammansättning per 

kalenderår av  

1 .  f ler än 100 motorf ordon med en totalv ikt per f ordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 

2 .  f ler än 10 motorf ordon med en totalv ikt per f ordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 

 

 
34.50 

 

 
C 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 
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5 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 34.50 gäller f ör anläggning f ör 

1 .  tillv erkning av  järnv ägsutrustning, 

2 .  tillv erkning av  motordriv na luf tfartyg, eller 

3 .  reparation av  motordriv na luftfartyg. 

Förordning (2018:1460). 
    Maskinell bearbetning 

 
34.60 

 
A 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
184 

6 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 34.60 gäller f ör anläggning där det f örekommer maskinell 

metallbearbetning med en tillv erkningsy ta (utom y ta f ör endast montering) större än 100 000 kv adratmeter. 

 

34.70 

   7 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 34.70 gäller f ör anläggning där det f örekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankv oly m för skärvätskor, processoljor och hy drauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om v erksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 

6 §. 

34.70 B Årlig tillsy nsav gift 90 1. f ör tankv oly m på mer än 50 kubikmeter. 

34.70 B Årlig tillsy nsav gift 64 2. f ör tankv oly m på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.  

34.70 B Årlig tillsy nsav gift 50 3. f ör tankv oly m på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.  

 

34.80 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

18 

8 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 34.80 gäller f ör anläggning där det f örekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankv oly m för skärvätskor, processoljor och hy drauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om v erksamheten inte är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 §.  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Gas- och oljeplattformar 

 
35.10 

 
A 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
184 

9 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 35.10 gäller f ör by ggande av  en plattf orm som är av sedd att  

anv ändas v id utv inning av  olja eller gas inom hav sområden, om v erksamheten inte pröv as enligt 11 kap. 

miljöbalken. 
 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Skeppsvarv 

35.20 C Årlig tillsy nsav gift 9 10 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 35.20 gäller f ör skeppsv arv.  

    19 kap. FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

 

39.10-i 

   2 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 39.10-i gäller f ör anläggning f ör att appretera, try cka, bestry ka, 

av f etta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat sätt y tbehandla material, 

f öremål eller produkter, om f örbrukningen av  organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller 

mer än 200 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

39.10-i B Årlig tillsy nsav gift 204 1. om f örbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår.  

39.10-i B Årlig tillsy nsav gift 110 2. om f örbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår.  



39.10-i B Årlig tillsy nsav gift 84 3. om f örbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.  

39.10-i B Årlig tillsy nsav gift 50 4. om f örbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår.  

 

 

39.15 

   
3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 39.15 gäller f ör anläggning där det per kalenderår f örbrukas 

1 .  mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 

2 .  mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 

3 .  mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillv erkning av  f armaceutiska produkter, eller 

4 .  mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillv erkning av  lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

39.15 B Årlig tillsy nsav gift 184 1. om f örbrukningen av  organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 ton per kalenderår.  

39.15 B Årlig tillsy nsav gift 90 2. om f örbrukningen av  organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår.  

39.15 B Årlig tillsy nsav gift 64 3. om f örbrukningen av  organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.  

39.15 B Årlig tillsy nsav gift 30 4. om f örbrukningen av  organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår.  

39.15 B Årlig tillsy nsav gift 13 5. om f örbrukningen av  organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton per kalenderår. 

 

 
 

 

 

 

 
39.30 

 

 
 

 

 

 

 
C 

 

 
 

 

 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 
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4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 39.30 gäller f ör anläggning där organiska lösningsmedel f örbrukas 

per kalenderår med 

1. mer än 1 ton i y trengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som 

a )  enligt f öreskrif ter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassif icerats med riskfraserna "misstänks 

kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" (R45), "kan ge ärf tliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer v id 

inandning" (R49), "kan ge nedsatt f ortplantningsf örmåga" (R60) eller "kan ge f osterskador" (R61), eller 

b )  enligt Europaparlamentets och rådets f örordning (EG) nr 1272/2008 av  den 16 december 2008 om 

klassif icering, märkning och f örpackning av  ämnen och blandningar, ändring och upphäv ande av  direktiv en 

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av  f örordning (EG) nr 1907/2006 uppf y ller kriterierna f ör att 

klassif iceras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 

2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 

1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B", 

2 .  mer än 2 ton i annan y trengöring, 

3 .  mer än 500 kilogram i f ordonslackering, eller 

4 .  mer än 1 kilogram i kemtv ätt 

 
39.35 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 
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5 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 39.35 gäller f ör anläggning där organiska lösningsmedel f örbrukas 

per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av  v ägf ordon till f öljd av  reparation, underhåll eller 

dekoration som sker utanf ör tillv erkningsanläggningar.  

 
39.50 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 
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6 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 39.50 gäller f ör anläggning där det per kalenderår f örbrukas  

1 .  mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel,  eller 

2 .  mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    20 kap. HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B Årlig tillsy nsav gift 30 För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § miljöpröv ningsf örordningen. 

39.70 C Årlig tillsy nsav gift 9 För en v erksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § miljöpröv ningsf örordningen.  

39.80 B Årlig tillsy nsav gift 30 
3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 39.80 gäller f ör anläggning f ör lagring av  mer än 50 miljoner 

normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

39.90 C Årlig tillsy nsav gift 9 
4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 39.90 gäller f ör anläggning f ör lagring av  mer än 5 000 ton kol, torv  

eller bränslef lis eller annat träbränsle per kalenderår. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

 

    21 kap. GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

    Anaerob biologisk behandling 

40.01 B Årlig tillsy nsav gift 13 
1. För en v erksamhet som är tillståndsplikt ig enligt 21 kap. 2 § miljöpröv ningsf örordningen f ör anläggning v id 

jordbruksf öretag. 

40.01 B Årlig tillsy nsav gift 13 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljöpröv ningsf örordningen om v erksamheten 

inte omf attas av  1. 

40.02 C Årlig tillsy nsav gift 9 För en v erksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § miljöpröv ningsf örordningen 

    Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 

 
40.05-i 

   4 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 40.05-i gäller f ör anläggning f ör f örgasning eller f örv ätskning av  andra 

bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att öv erf öra 20 megawatt tillf örd bränsleef f ekt eller mer.  

Förordning (2016:1188). 

40.05-i B Årlig tillsy nsav gift 33 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 § miljöpröv ningsf örordningen f ör anläggning 

v id jordbruksf öretag. 

40.05-i B Årlig tillsy nsav gift 84 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 § miljöpröv ningsf örordningen om  

v erksamheten inte omf attas av  1. 



40.15 
   5 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 40.15 gäller f ör anläggning f ör att uppgradera eller f ör att på annat  

sätt än genom anaerob biologisk behandling tillv erka mer än 1 500 megawattimmar gas eller v ätskeformigt  

40.15 B Årlig tillsy nsav gift 13 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 § miljöpröv ningsf örordningen f ör anläggning 

v id jordbruksf öretag. 

40.15 B Årlig tillsy nsav gift 64 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 § miljöpröv ningsf örordningen om 

v erksamheten inte omf attas av  1. 

 
40.20 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 
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6 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 40.20 gäller f ör anläggning f ör att uppgradera eller f ör att på annat 

sätt än genom anaerob biologisk behandling tillv erka högst 1 500 megawattimmar gas eller v ätskef ormigt  

bränsle per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

    Kärnkraft 

40.30 A Årlig tillsy nsav gift 90 
7 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 40.30 gäller f ör kärnkraf tsreaktor eller annan kärnreaktor. Förordning 

(2016:1188). 

    Förbränning 

40.40-i 
   8 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 40.40-i gäller f ör anläggning f ör f örbränning med en total installerad 

tillf örd ef f ekt av  mer än 300 megawatt. Förordning (2016:1188).  

40.40-i A Årlig tillsy nsav gift 50 1. f ör gasturbinanläggningar. 

40.40-i A Årlig tillsy nsav gift 157 2. om v erksamheten inte omf attas av  1. 

40.50-i 
   9 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 40.50-i gäller f ör anläggning f ör f örbränning med en total installerad 

tillf örd ef f ekt av  minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. Förordning (2016:1188).  

40.50-i B Årlig tillsy nsav gift 50 1. f ör gasturbinanläggningar. 

40.50-i B Årlig tillsy nsav gift 157 
2. f ör andra anläggningar än som av ses i 1 med en total installerad tillf örd ef f ekt av  mer än 200 megawatt men 

högst 300 megawatt. 

40.50-i B Årlig tillsy nsav gift 84 
3. f ör andra anläggningar än som av ses i 1 med en total installerad tillf örd ef f ekt av  mer än 100 megawatt men 

högst 200 megawatt. 

40.50-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
4. f ör andra anläggningar än som av ses i 1 med en total installerad tillf örd ef f ekt av  mer än 50 megawatt men 

högst 100 megawatt. 

40.51 B Årlig tillsy nsav gift 50 
10 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 40.51 gäller f ör anläggning f ör f örbränning med en total installerad 

tillf örd ef f ekt av  mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. Förordning (2016:1188).  

 

 

40.60 

 

 

C 

 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

 

26 

11 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 40.60 gäller f ör anläggning f ör f örbränning med en total installerad 

tillf örd ef f ekt av  

1 .  mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle anv änds än enbart f ossil eldningsolja eller 

biogen eller f ossil bränslegas, eller 

2 .  mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle anv änds än f ossil eldningsolja eller 

biogen eller f ossil bränslegas. 

40.70 C Årlig tillsy nsav gift 18 
12 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 40.70 gäller f ör gasturbinanläggning med en total installerad 

tillf örd ef f ekt av  högst 20 megawatt. Förordning (2016:1188).  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Vindkraft 

40.90 och 40.95 B Årlig tillsy nsav gift 15 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § miljöpröv ningsf örordningen f ör 

v indkraf tverk som står tillsammans (gruppstation) till hav s.  

40.90 och 40.95 B Årlig tillsy nsav gift 15 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § miljöpröv ningsf örordningen f ör f ler än 20 

v indkraf tverk som står tillsammans (gruppstation) på land.  

40.90 och 40.95 B Årlig tillsy nsav gift 12 
3. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § miljöpröv ningsf örordningen f ör högst 20 

v indkraf tverk som står tillsammans (gruppstation) på land.  

 

 
40.100 

 

 
C 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 
12 

15 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 40.100 gäller f ör v erksamhet med 

1 .  ett v indkraf tverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

2 .  tv å eller f ler v indkraf tverk som står tillsammans (gruppstation),  eller 

3 .  ett v indkraf tverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas ef ter det att 

v erksamheten med det andra v indkraf tverket påbörjades. 
 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Värme- och kylanläggningar 

 
40.110 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

16 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 40.110 gäller f ör v ärmepump eller ky lanläggning f ör uttag eller 

tillf örsel av  v ärmeenergi f rån mark, v attenområde, grundv atten eller av loppsv atten för en uttagen eller tillf örd 

ef f ekt av mer än 10 megawatt. 

 
40.120 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

17 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 40.120 gäller f ör anläggning f ör lagring av  v ärme i mark, 

v attenområde eller i grundv atten f ör en tillf örd energimängd av  mer än 3 000 megawattimmar. Förordning 

(2016:1188). 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å 

    22 kap. AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

 

45.10 

 

A 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

90 

1 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 45.10 gäller f ör v erksamhet v arigenom en kärnkraf tsreaktor eller 

annan kärnreaktor monteras ned eller av v ecklas, från det att reaktorn stängs av  till dess att reaktorn ef ter 

av ställningsdrif t, servicedrift och riv ning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktiv t  

kontaminerat material v araktigt har av lägsnats f rån anläggningsplatsen.  

 



    23 kap. FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

 

 
50.10 

 

 
C 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 
9 

1 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 50.10 gäller f ör anläggning f ör tv ättning av  

1 .  f ler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2 .  f ler än 100 tåg eller f ly gplan per kalenderår, 

3 .  f ler än 500 tågv agnar eller lok per kalenderår,  eller 

4 .  f ler än 1 000 andra motordriv na f ordon per kalenderår. 

 
50.20 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
6 

2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 50.20 gäller f ör anläggning där det per kalenderår hanteras 

1 .  mer än 1 000 kubikmeter f ly tande motorbränsle,  eller 

2 .  mer än 1 miljon normalkubikmeter gas av sedd som motorbränsle. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    24 kap. HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

    Annan trafikinfrastruktur 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Hamnar 

63.10 
   1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 63.10 gäller f ör hamn där traf ik medges f ör f artyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350. 

63.10 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. f ör hamn med mer än 50 anlöp per kalenderår.  

63.10 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. f ör hamn med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.  

63.10 B Årlig tillsy nsav gift 9 3. f ör hamn med upp till 10 anlöp per kalenderår. 

63.20 C Årlig tillsy nsav gift 9 2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 63.20 gäller f ör f iskehamn eller hamn f ör Försv arsmakten.  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å .  

    Flygplatser 

63.30 
   3 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 63.30 gäller f ör civ il f lygplats med en instrumentbana som är längre 

än 1 200 meter. 

63.30 A Årlig tillsy nsav gift 137 1. f ör v erksamhet som omf attar mer än 100 000 f ly grörelser per kalenderår.  

63.30 A Årlig tillsy nsav gift 137 2. f ör v erksamhet som omf attar mer än 40 000 f ly grörelser men högst 100 000 f ly grörelser per kalenderår.  

63.30 A Årlig tillsy nsav gift 137 3. f ör v erksamhet som omf attar mer än 10 000 f ly grörelser men högst 40 000 f ly grörelser per kalenderår.  

63.30 A Årlig tillsy nsav gift 137 4. f ör v erksamhet som inte omf attas av  någon av  1-3. 

63.40 B Årlig tillsy nsav gift 23 
4 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 63.40 gäller f ör f lottiljflygplats eller civ il flygplats med inf rastruktur f ör  

militär f ly gv erksamhet, om instrumentbanan på f lottiljf lygplatsen eller den civ ila f ly gplatsen är längre än 1 200 

63.50 C Årlig tillsy nsav gift 9 
5 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 63.50 gäller f ör f lygplats för motordriv na luf tfartyg där mer än 500 

f ly grörelser per kalenderår äger rum. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    25 kap. LABORATORIER 

73.10 C Årlig tillsy nsav gift 9 
1 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 73.10 gäller f ör kemiska eller biologiska laboratorier med en total  

golv y ta som är större än 5 000 kv adratmeter. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    26 kap. TANKRENGÖRING 

74.10 B Årlig tillsy nsav gift 13 För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § miljöpröv ningsf örordningen.  

74.20 C Årlig tillsy nsav gift 9 
2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 74.20 gäller f ör anläggning f ör rengöring av  cisterner, tankar eller 

f at som anv änds f ör f örvaring eller f ör transport av  kemiska produkter.  

    27 kap. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C Årlig tillsy nsav gift 9 1 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 85.10 gäller f ör sjukhus med f ler än 200 v årdplatser.  

85.20 C Årlig tillsy nsav gift 9 
2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 85.20 gäller f ör anläggning f ör sterilisering av  sjukv årdsartiklar, om  

ety lenoxid anv änds som steriliseringsmedel. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    28 kap. RENING AV AVLOPPSVATTEN 

 
90.10 och 90.11 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
137 

1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

av loppsreningsanläggning med anslutning av  f ler än 100 000 personer eller som tar emot av loppsv atten med en 

f öroreningsmängd som motsv arar mer än 100 000 personekv iv alenter.  

 

90.10 och 90.11 

 

B 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

64 

2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

av loppsreningsanläggning med anslutning av  f ler än 20 000 personer men högst 100 000 personer eller som tar 

emot av loppsv atten med en f öroreningsmängd som motsv arar mer än 20 000 personekv iv alenter men högst 

100 000 personekv iv alenter. 

 

90.10 och 90.11 

 

B 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

40 

3. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § miljöpröv ningsf örordningen med en 

av loppsreningsanläggning med anslutning av  f ler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller som tar 

emot av loppsv atten med en f öroreningsmängd som motsv arar mer än 

2 000 personekv iv alenter men högst 20 000 personekv iv alenter.  

 
90.15-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
67 

3 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.15-i gäller f ör av loppsreningsanläggning som tar emot 

av loppsv atten f rån en eller f lera sådana anläggningar som av ses i 1 kap. 2 § industriutsläppsf örordningen 

(2013:250). 



 
90.16 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
20 

4 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.16 gäller f ör av loppsreningsanläggning som tar emot 

av loppsv atten med en f öroreningsmängd som motsv arar mer än 200 men mindre än 2 000 personekv iv alenter. 

Förordning (2018:1460). 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    29 kap. AVFALL 

    Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 

90.405-i och 90.406-i B Årlig tillsy nsav gift 157 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 66 § miljöpröv ningsf örordningen om  den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.  

90.405-i och 90.406-i B Årlig tillsy nsav gift 84 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 66 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  

90.405-i och 90.406-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
3. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 66 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.410 och 90.420 A/B Årlig tillsy nsav gift 137 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 69 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

90.410 och 90.420 A/B Årlig tillsy nsav gift 64 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 69 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  

90.410 och 90.420 A/B Årlig tillsy nsav gift 30 
3. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 69 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

90.410 och 90.420 A/B Årlig tillsy nsav gift 13 
4. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 69 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  någon av  1-3. 

90.430 C Årlig tillsy nsav gift 9 
70 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.430 gäller f ör att y rkesmässigt behandla icke-f arligt av fall, om 

den tillf örda mängden av f all är högst 500 ton per kalenderår.  

 

 
 

 

 

 

 

 
90.435-i 

   67 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 90.435-i gäller f ör att återv inna eller bortskaf f a farligt avfall, om den 

tillf örda mängden av f all är mer än 10 ton per dy gn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och v erksamheten 

av ser 

1 .  biologisk behandling, 

2 .  f y sikalisk-kemisk behandling, 

3 .  materialåterv inning av  lösningsmedel, 

4 .  materialåterv inning av  oorganiska material, utom metaller och metallf öreningar, 

5 .  regenerering av  sy ror eller baser, 

6 .  återv inning av  komponenter som anv änds till att minska f öroreningar, 

7 .  återv inning av  kataly satorer, 

8 .  omraf f inering eller annan behandling f ör återanv ändning av  olja, 

9 .  inv allning, 

1 0 .  sammansmältning eller blandning innan behandling i en samf örbrännings- eller 

av f allsförbränningsanläggning eller innan av f allet behandlas enligt någon av  de andra punkterna i denna 

paragraf , eller 

1 1 .  omf örpackning innan behandling i en samf örbrännings- eller av f allsförbränningsanläggning eller innan 

behandling av  av f all enligt någon av  de andra punkterna i denna paragraf . Förordning (2016:1188).  

90.435-i A Årlig tillsy nsav gift 157 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.  

90.435-i A Årlig tillsy nsav gift 84 2. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.  

90.435-i A Årlig tillsy nsav gift 50 3. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  1 eller 2.  

90.440 
   71 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 90.440 gäller f ör att behandla f arligt av fall, om den tillf örda mängden 

av f all är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

90.440 A Årlig tillsy nsav gift 137 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.  

90.440 A Årlig tillsy nsav gift 137 2. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.  

90.440 A Årlig tillsy nsav gift 137 3. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  1 eller 2.  

90.450 
   72 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.450 gäller f ör att y rkesmässigt behandla f arligt av f all, om den 

tillf örda mängden av f all är högst 2 500 ton per kalenderår.  

90.450 B Årlig tillsy nsav gift 30 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.  

90.450 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  1.  

    Animaliskt avfall 

 
90.241-i 

   32 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.241-i gäller f ör att behandla animaliskt av f all på annat sätt än 

genom biologisk behandling eller f örbränning, om den tillf örda mängden av f all är mer än 10 ton per dy gn eller 

mer än 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

90.241-i B Årlig tillsy nsav gift 110 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår.  

90.241-i B Årlig tillsy nsav gift 50 2. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  1.  

 
90.251 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

33 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.251 gäller f ör att y rkesmässigt behandla animaliskt av f all på 

annat sätt än genom biologisk behandling eller f örbränning, om den tillf örda mängden av f all är högst 10 ton per 

dy gn eller högst 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

 



    Avvattning 

90.375 C Årlig tillsy nsav gift 9 
39 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.375 gäller f ör att av v attna icke-f arligt eller f arligt av fall, om 

mängden av f all som behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår. Förordning (2018:1460).  

    Biologisk behandling 

 

 
90.161 

   30 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.161 gäller f ör att behandla icke-f arligt av fall genom biologisk 

behandling om av f allet inte är park- och trädgårdsav f all och 

1 .  den tillf örda mängden av f all är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 

2 .  om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbry tning och den tillf örda mängden av f all är mer 

än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.161 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.  

90.161 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

90.161 B Årlig tillsy nsav gift 13 3. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.  

90.161 B Årlig tillsy nsav gift 6 4. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  någon av  1-3. 

 

 

90.171 

 

 

C 

 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

 

9 

31 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.171 gäller f ör att behandla icke-f arligt av f all genom biologisk 

behandling, om 

1 .  av f allet inte är park- och trädgårdsav f all och den tillf örda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per 

kalenderår, eller 

2 .  av f allet är park- och trädgårdsav f all och den tillf örda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Deponering 

 

90.271 

 

B 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

13 

18 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.271 gäller f ör att deponera icke-f arliga muddermassor på land 

längs små sund, kanaler eller v attenv ägar som massorna har muddrats f rån, om 

1 .  mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 

2 .  f öroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

 

 
90.281 

 

 
C 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 
9 

19 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.281 gäller f ör att deponera icke-f arliga muddermassor på land 

längs små sund, kanaler eller v attenv ägar som massorna har muddrats f rån, om 

1 .  mängden massor är högst 1 000 ton, och 

2 .  f öroreningsrisken endast är ringa. 

Förordning (2018:1460). 

90.290-i A Årlig tillsy nsav gift 157 
20 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 90.290-i gäller f ör att deponera icke-f arligt av fall som inte är inert, 

om den tillf örda mängden av f all är mer än 100 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

 

90.300-i 

   21 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.300-i gäller f ör att deponera icke-f arligt av fall som inte är inert, 

om 

1 .  den tillf örda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton av f all per kalenderår, eller 

2 .  mängden av f all som deponeras är mer än 25 000 ton 

90.300-i B Årlig tillsy nsav gift 84 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.300-i B Årlig tillsy nsav gift 50 2. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

90.300-i B Årlig tillsy nsav gift 33 3. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  1 eller 2.  

90.310    22 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.310 gäller f ör att deponera icke-f arligt av fall. 

90.310 B Årlig tillsy nsav gift 64 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.  

90.310 B Årlig tillsy nsav gift 30 2. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

90.310 B Årlig tillsy nsav gift 13 3. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.  

90.310 B Årlig tillsy nsav gift 6 4. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  någon av  1-3. 

90.320-i 
   23 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 90.320-i gäller f ör att deponera f arligt av f all, om deponin tillf örs mer 

än 10 000 ton f arligt av f all per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

90.320-i A Årlig tillsy nsav gift 247 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.  

90.320-i A Årlig tillsy nsav gift 157 2. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  1.  

 
90.330-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
50 

24 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.330-i gäller f ör att deponera f arligt av f all, om 

1 .  den tillf örda mängden f arligt av fall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

2 .  mängden f arligt av fall som deponeras är mer än 25 000 ton. 

90.340 B Årlig tillsy nsav gift 30 
25 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.340 gäller f ör att deponera f arligt av fall, om deponeringen inte är 

tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. Förordning (2016:1188).  

 
90.341 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

26 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.341 gäller f ör sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enligt 32 § f örordningen (2001:512) om deponering av  av f all, fram till dess åtgärder inte längre behöv er v idtas  

enligt 33 § samma f örordning. Förordning (2016:1188).  

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

 



    Elavfall 

 
90.90 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

44 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.90 gäller f ör att i f råga om av f all som utgörs av  elektriska och 

elektroniska produkter y rkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla av f allet innan y tterligare 

behandling. 
    Fartygsåtervinning 

 

90.451 

 

A 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

137 

57 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 90.451 gäller f ör att återv inna av f all genom sådant y rkesmässigt 

omhändertagande av  f artyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets f örordning (EU) nr 1257/2013 av  

den 20 nov ember 2013 om återv inning av  f artyg och om ändring av  f örordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv  

2009/16/EG, i den ursprungliga ly delsen. Förordning (2016:1188). 

    Förberedelse för återanvändning 

90.29 C Årlig tillsy nsav gift 9 
47 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.29 gäller f ör att y rkesmässigt förbereda av fall f ör 

återanv ändning. Förordning (2018:1460). 

    Förbränning 

90.180-i och 90.181-i A Årlig tillsy nsav gift 326 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.  

90.180-i och 90.181-i A Årlig tillsy nsav gift 110 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.  

90.180-i och 90.181-i A Årlig tillsy nsav gift 50 
3. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.  

90.190 och 90.191 B Årlig tillsy nsav gift 30 För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § miljöpröv ningsf örordningen. 

90.200-i och 90.201-i A Årlig tillsy nsav gift 157 För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § miljöpröv ningsf örordningen.  

90.210-i och 90.211-i B Årlig tillsy nsav gift 84 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller 12 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  

90.210-i och 90.211-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
2. För en v erksamhet som är t illståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller 12 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  1. 

90.212-i och 90.213-i B Årlig tillsy nsav gift 67 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller 14 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.  

90.212-i och 90.213-i B Årlig tillsy nsav gift 50 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller 14 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  1. 

90.220 och 90.221 B Årlig tillsy nsav gift 30 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller 16 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220 och 90.221 B Årlig tillsy nsav gift 13 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller 16 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  1. 

 
90.230 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

17 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.230 gäller f ör samf örbrännings- eller 

av f allsförbränningsanläggning där icke-f arligt av fall f örbränns y rkesmässigt, om den tillf örda mängden är högst  

50 ton per kalenderår. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Konvertering av smittförande avfall 

90.382 C Årlig tillsy nsav gift 9 
38 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.382 gäller f ör att på ett sjukhus konv ertera smittf örande av fall.  

Förordning (2016:1188). 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

 
90.408-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
33 

56 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.408-i gäller f ör att lagra f arligt av f all i av vaktan på sådan 

behandling som kräv er tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden av f all v id något tillf älle är mer än 50 ton. 

Förordning (2016:1188). 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480 och 90.485 A/B Årlig tillsy nsav gift 227 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

planerade lagringen är mer än 100 000 ton. 

90.480 och 90.485 A/B Årlig tillsy nsav gift 137 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

planerade lagringen är högst 100 000 ton. 

 
90.500-i 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
157 

62 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.500-i gäller f ör att av skilja koldioxidströmmar f ör geologisk 

lagring av  koldioxid f rån industriutsläppsv erksamheter som beskriv s i 1 kap. 2 § industriuts läppsf örordningen 

(2013:250). Förordning (2016:1188). 

90.510 B Årlig tillsy nsav gift 137 
63 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.510 gäller f ör att av skilja koldioxidströmmar f ör geologisk lagring 

av  koldioxid f rån anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §. Förordning (2016:1188). 

90.520 C Årlig tillsy nsav gift 9 
64 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.520 gäller f ör att borra i sy f te att bedöma om en plats är 

lämplig f ör geologisk lagring av  koldioxid. Förordning (2016:1188).  

    Lagring som en del av att samla in avfall  

90.30 och 90.50 B Årlig tillsy nsav gift 20 För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller 50 § miljöpröv ningsf örordningen.  

 

 
90.40 

 

 
C 

 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 

 
9 

49 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.40 gäller f ör att lagra icke-f arligt av fall som en del av  att samla 

in det, om mängden av f all v id något tillf älle är 

1 .  mer än 10 ton men högst 30 000 ton och av f allet ska användas f ör byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2 .  mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-f arligt av fall i andra f all. Förordning (2016:1188). 

 U Timav gif t  Förpackningsinsamlingen stationer 



 

 

 

90.60 

 

 

 

C 

 

 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

 

 

12 

51 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.60 gäller f ör att lagra f arligt av fall som en del av  att samla in 

det, om mängden av f all v id något tillf älle är 

1 .  mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av  olja, 

2 .  mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av  bly batterier, 

3 .  mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av  elektriska eller elektroniska produkter, 

4 .  mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av  impregnerat  trä, 

5 .  högst 50 ton och utgörs av  motordriv na f ordon, eller 

6 .  mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra f all. Förordning (2016:1188). 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar  

90.454-i 
   52 § Tillståndsplikt A och v erksamhetskod 90.454-i gäller f ör att underjordsf örv ara mer än 50 ton f arligt av f all.  

Förordning (2016:1188). 

90.454-i A Årlig tillsy nsav gift 247 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.  

90.454-i A Årlig tillsy nsav gift 157 2. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.  

90.454-i A Årlig tillsy nsav gift 50 3. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.  

90.454-i A Årlig tillsy nsav gift 33 4. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  någon av  1-3. 

90.455 och 90.457 A Årlig tillsy nsav gift 227 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 53 eller 54 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.  

90.455 och 90.457 A Årlig tillsy nsav gift 137 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt  29 kap. 53 eller 54 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.  

90.455 och 90.457 A Årlig tillsy nsav gift 30 
3. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 53 eller 54 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.  

90.455 och 90.457 A Årlig tillsy nsav gift 13 
4. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 53 eller 54 § miljöpröv ningsf örordningen om den 

tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  någon av  1-3. 

90.458 
   55 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.458 gäller f ör att underjordsf örv ara icke-f arligt av fall. Förordning 

(2016:1188). 

90.458 B Årlig tillsy nsav gift 137 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.  

90.458 B Årlig tillsy nsav gift 64 2. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  

90.458 B Årlig tillsy nsav gift 30 3. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

90.458 B Årlig tillsy nsav gift 13 4. om den tillf örda av f allsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.  

90.458 B Årlig tillsy nsav gift 6 5. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  någon av  1-4. 

    Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100 B Årlig tillsy nsav gift 64 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 64 

timmar f ör v erksamhet med mer än 50 000 ton hanterad av f allsmängd per kalenderår.  

90.100 B Årlig tillsy nsav gift 30 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 30 

timmar f ör v erksamhet som inte omf attas av  1.  

90.110 C Årlig tillsy nsav gift 9 
För en v erksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 9 

timmar. 

90.70 B Årlig tillsy nsav gift 30 
1. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 30 

timmar f ör v erksamhet med mer än 75 000 ton hanterad av f allsmängd per kalenderår.  

90.70 B Årlig tillsy nsav gift 13 
2. För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 13 

timmar f ör v erksamhet som inte omf attas av  1. 

90.80 C Årlig tillsy nsav gift 12 
För en v erksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 12 

timmar. 

 U Timav gif t 6 För v erksamheter under anmälningspliktig niv å är tillsy nstiden 6 timmar. 

    Radioaktivt avfall 

90.460 och 90.470 A Årlig tillsy nsav gift 71 
För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 

71 timmar. 

    Uppgrävda massor 

90.361 B Årlig tillsy nsav gift 13 
För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 13 

timmar. 

90.370 C Årlig tillsy nsav gift 9 
För en v erksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § miljöpröv ningsf örordningen är tillsy nstiden 9 

timmar. 

    Uttjänta fordon 

 
90.119 

   45 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.119 gäller f ör att tömma, demontera eller på annat sätt 

y rkesmässigt återv inna sådana uttjänta motordriv na f ordon som inte omf attas av  bilskrotningsf örordningen 

(2007:186). 

90.119 B Årlig tillsy nsav gift 137 1. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.  

90.119 B Årlig tillsy nsav gift 64 2. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.119 B Årlig tillsy nsav gift 30 3. om den tillf örda av f allsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.  



90.119 B Årlig tillsy nsav gift 13 4. om den tillf örda av f allsmängden inte omf attas av  någon av  1-3. 

 

 

90.120 

 

 

C 

 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

 

9 

46 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.120 gäller f ör att tömma, demontera eller på annat sätt 

y rkesmässigt återv inna 

1 .  uttjänta bilar som omf attas av  bilskrotningsförordningen (2007:186),  eller 

2 .  andra uttjänta motordriv na f ordon v ars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om f ordonen återv inns av  en 

bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsf örordningen. Förordning (2016:1188). 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 90.383 B Årlig tillsy nsav gift 13 För en v erksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller 28 § miljöpröv ningsf örordningen.  

 

90.391 

 

C 

 

Årlig tillsy nsav gift 

 

9 

29 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.391 gäller f ör att återv inna f arligt av fall som  har uppkommit i 

egen v erksamhet, om 

1 .  mängden av f all är högst 500 ton per kalenderår,  och 

2 .  behandlingen leder till materialåterv inning. Förordning (2016:1188). 

    Återvinning för anläggningsändamål 

 
90.131 

 
B 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
13 

34 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 90.131 gäller f ör att återv inna icke-f arligt av fall f ör 

anläggningsändamål på ett sätt som kan f örorena mark, v attenområde eller grundv atten, om f öroreningsrisken 

inte endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

 
90.141 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
9 

35 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 90.141 gäller f ör att återv inna icke-f arligt av fall f ör 

anläggningsändamål på ett sätt som kan f örorena mark, v attenområde eller grundv atten, om f öroreningsrisken 

är ringa. Förordning (2016:1188). 

    30 kap. SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10 
   1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 92.10 gäller f ör skjutf ält för skjutning med grov kalibriga v apen (kaliber 

större än 20 millimeter) eller f ör sprängningar av  ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

92.10 B Årlig tillsy nsav gift 13 1. f ör civ ilt skjutfält. 

92.10 B Årlig tillsy nsav gift 7 2. f ör annat skjutf ält. 

 U Årlig tillsy nsav gift  Golf bana 

 
92.20 

 
C 

 
Årlig tillsy nsav gift 

 
6 

2 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 92.20 gäller f ör skjutbana som är stadigv arande inrättad f ör 

skjutning utomhus med skarp ammunition till f inkalibriga v apen (kaliber mindre än 20 millimeter) f ör mer än 5 

000 skott per kalenderår. 

 U Timav gif t  mindre skjutbanor 

92.30 C Årlig tillsy nsav gift 9 
3 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 92.30 gäller f ör permanent täv lings-, tränings- eller testbana f ör 

motorf ordon. 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    31 kap. TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C Årlig tillsy nsav gift 12 1 § Anmälningsplikt C och v erksamhetskod 93.10 gäller f ör tv ätteri för mer än 2 ton tv ättgods per dy gn.  

 U Timav gif t 9 För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 

    32 kap. BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B Årlig tillsy nsav gift 13 1 § Tillståndsplikt B och v erksamhetskod 93.20 gäller f ör krematorium. 

    VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

 U Timav gif t  För v erksamheter under anmälningspliktig niv å. 



Bilaga 3. 
Prövningsnivåer för hälsoskadliga verksamheter 

 

 

 
Verksamhetskod Avgift Timmar Beskriv ning 

   ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, punkt 1 Årlig tillsynsavgift 6 Hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare. 

38 § FMH, punkt 1 Årlig tillsynsavgift 6 Hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård. 

38 § FMH, punkt 1 Årlig tillsynsavgift 6 Hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga. 

38 § FMH, punkt 2 Årlig tillsynsavgift 12 Bassängbad. 

38 § FMH, punkt 3 Årlig tillsynsavgift 6 Skolor. 

38 § FMH, punkt 3 Årlig tillsynsavgift 6 Förskolor. 

38 § FMH, punkt 3 Årlig tillsynsavgift 3 Fritidsverksamheter. 

   EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

   Bostäder m.m. 

45 § FMH, punkt 1 Timavgift  Byggnader, med en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.  

45 § FMH punkt 1 Årlig tillsynsavgift 9 Bostäder med mer än 500 lägenheter inom Hylte kommun 

45 § FMH punkt 1 Årlig tillsynsavgift 8 Bostäder med mer än 200 men högst 500 lägenheter inom Hylte kommun  

45 § FMH punkt 1 Årlig tillsynsavgift 6 Bostäder med mer än 25 men högst 200 lägenheter inom Hylte  kommun 

   Underv isning, v ård m.m. 

45 § FMH, punkt 2 Timavgift  Lokaler med undervisning, vård och annat omhändertagande. 

   Samlingslokaler m.m. 

45 § FMH, punkt 3 Timavgift  Samlingslokaler där många människor vistas. 

   Hotell m.m. 

45 § FMH, punkt 4 Timavgift  Hotell, pensionat och liknande där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad. 

   Idrottsanläggningar, camping, bad m.m. 

45 § FMH, punkt 5 Timavgift  Idrottsanläggningar, camping, bad m.m. 

   Yrkesmässig hygienisk behandling 

45 § FMH, punkt 6 Timavgift  Lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling.  

   Lokaler för förv aring av  djur 

45 § FMH, punkt 7 Timavgift  Lokaler för förvaring av djur. 



Bilaga 4. 
Avgifter för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter 

 

 

 

 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hylte kommuns kostnader för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om 
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen 
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats 

med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser 

som lagstiftningen kompletterar. 
 
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs 
med livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 
livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion 
som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 § 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 

enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion 
överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning. 

 
Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid 

enligt 6 §. 
 
I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för: 

 
1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 
3. utredning av klagomål (11-12 §§) 
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 
6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

 
Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 250 kronor per timme kontrolltid. 
 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 

använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 

kontroller i övrigt. 



7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 
7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

 
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig 

avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 
 
7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den 
årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det 

riskklassningsbeslut som beslutats av samhällsbyggnadsnämnden multipliceras med 
timavgiften. 
 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 
 
Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 

blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 

bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
 
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 
 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av 

denna taxa. 
 
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 

riskklassningsbeslut som fastställs av samhällsbyggnadsnämnden. 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

timavgiften med den procentsats för PKV. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 
timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller 

verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. 
Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen 

definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som 
anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens 
nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma 



omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att 
verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

 

Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 
§ betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) 

enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 
januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det 
efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder 

för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 
 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 
framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

 
Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 

har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 

efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som 
hänger samman med åtgärden. 

 
Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 

avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av 
exportintyg och andra intyg. 

 
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § 

betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar 
nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen. 

 
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas 
med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga 

faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som 
annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett 

livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 
nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 
 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 

§§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 



 
Justering av avgift i enskilt fall 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt 
ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 
 
Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras 
enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 
18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma 
kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det 
kalenderåret. 
 
Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda 
fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 
Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hylte kommun genom dess 
samhällsbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift 
eller i faktura. 
Överklaganden 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 2022-01-01 och tillämpas på ärenden som kommer in 
från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande 
tillämpas tidigare gällande taxa. 

 
Avgift enligt 7 b § ska från och med [1 januari 2022] betalas av de verksamheter som 

enligt gällande riskklassningsbeslut indelats i riskklass 1 – 4. 
 
Avgift enligt 7 b § ska från och med [1 januari 2023] betalas av de verksamheter som 

enligt gällande riskklassningsbeslut indelats i riskklass 5 – 8 
 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2022 tillämpas 7 b § oavsett 
riskklass. 
 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 



Bilaga 5. 
Avgifter för strålskydd, tobak, receptfria läkemedel och alkohol. 

 

 

 

 
 

Taxa inom strålskyddslagen (2018:369) kapitel 10 § 4 och 
strålskyddsförordning (2018:506) kapitel 8 § 14. 

 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljöenhetens kostnader för prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och bestämmelser meddelade med stöd av 

strålskyddslagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet. 

2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller 

bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas. 

 
Avgifter 

4 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 

Samhällsbyggnadsnämnden eller Tillsynsnämnden. 

Uttag av avgift sker: 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 

avgift), 

2. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift). 

 
Timtaxa 

5 § Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige och vid tillämpningen av den används en 

fastställd timtaxan per hel timme handläggningstid. 

6 § 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 inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme 

nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 
halv timme per år tas ingen timavgift ut. Om den sammanlagda handläggningstiden 

understiger en halv timme tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra 
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, 



tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift 

 
Avgifter med anledning av anmälan 

7 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 

fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan samt: 

1. Handläggning av anmälan av solarium 2 

2. Om en anmälan omfattar flera verksamheter 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 

3. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

anmälan avser 

8 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift tas inte ut för en anmälan som 

återkallats innan handläggningen har påbörjats 

9 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 
övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 

anges i denna taxa 

 
Avgift för övrig tillsyn 

10 § Avgifter för övrig tillsyn ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

11 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 
Nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 

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

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

14 § Enligt 10 kap. § 2 strålskyddslagen överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
hos allmän förvaltningsdomstol 



 

Taxa inom tobakslagens (2018:2088) och lagen (2017:425 och 429) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare 

 
Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 
tobakslagen och lagen (2017:425 och 429) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

 
Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror, även e-cigaretter. 

 
Avgifter 

3 § Avgift som skall betalas: Prövningsavgift  

1. Ansökan om tillstånd för att sälja tobak 8 

2. Handläggning av anmälan 2 

 
Tillsynsavgift 

Fast årlig tillsynsavgift gällande försäljning av tobak 4 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 1 

Övrig tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror timavgift 

 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 

efterskänka avgiften 

 

 

 

Taxa inom lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt 

lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 

receptfria läkemedel. 



 

Avgifter 

 

Prövningsavgift 

3 § Avgift skall betalas med timavgift för varje utförd tillsynstimme. 

Handläggning av anmälan av försäljning av receptfria läkemedel 2 

 
Tillsynsavgift 

 

Återkommande tillsyn över näringsidkare som säljer receptfria 

läkemedel per år 
1 

Övrig tillsyn över näringsidkare som säljer receptfria läkemedel timavgift 

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller 

efterskänka avgiften. 

 

 
 

Taxa för avgifter för prövning och kontroll av alkohol 

Alkohol 

Kommunen har enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) 7 kap 13 § rätt att ta ut avgift för 

tillståndsprövning och för den löpande tillsynen av tillståndshavarna. 

 

Avgifter 
 

 

Ansökan 
 

Nyansökningar och därmed jämförliga tillstånd 12 

Permanent, slutna sällskap 8 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten 6 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 1 

 
Ändring 

 

Ändrat tillstånd; utökad yta stadigvarande 1 

Ändrat tillstånd; utökad tid stadigvarande 1 

Ändrat stadigvarande tillstånd; tillägg att även omfatta provsmakning 0,5 

Ändrat stadigvarande tillstånd; tillägg att även omfatta catering 0,5 

 
Anmälan 

 

Anmälan om försäljning av folköl 1 

Anmälan om ändrade ägare/personer med betydande inflytande i 

rörelsen 
1 

Anmälan om ändrat tillstånd; bolagsform (samma ägare) 0,5 

Anmälan om ändrat tillstånd; namn på serveringsstället 0,5 

Anmälan om serveringsansvariga - 

Anmälan om provsmakning till allmänheten 1 



Anmälan om upphörande av verksamhet - 

Anmälan om servering till slutet sällskap vid catering (offentlig 

lokal) 
0,5 

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/ personer med betydande 
inflytande i rörelsen 

1 

Anmälan om deltagande i utbildning i Ansvarsfull alkoholservering - 

Avgift för kunskapsprov – allmänheten 1** 

Avgift för kunskapsprov –slutna sällskap 0,5** 

 

Tillsynsavgifter 

Avgift/år för inre tillsyn. Gäller samtliga permanenta Tillstånd 
1 

Avgift/år för endast försäljning eller servering av folköl 
1 

Påminnelse eller krav på komplettering av rapportering 1 

Avgift/år för yttre tillsyn avseende permanenta tillstånd för slutna 
sällskap 

1 

Tillsyn i övrigt och försäljning eller servering av endast folköl 1 

Avgift för övriga permanenta tillstånd relateras till omsättningssiffran för alko- 

holdrycker enligt följande: 
Omsättning av alkoholdrycker:  

1. 0 - 25 000 - 

2. 25 000 - 100.000 2 

3. 100.000 - 250.000 3 

4. 250.000 - 500.000 4 

5. 500.000 - 1.000.000 5 

6. 1.000.000 - 2.000.000 6 

7. 2.000.000 - 4.000.000 7 

8. 4.000.000 -  8 

Övrig tillsyn – inre tillsyn, skatter, utredningar m m Timavgift 

*Avgiften inkluderar tillsynsavgift 

**Inklusive två omprov vid behov 

 

 
Underlag för utformning av taxa för uppdragsverksamhet 

 

Avgifter 

 

Vattenprovtagning eller radonmätning på uppdrag, ej badvatten 

(analyskostnad tillkommer) 
1 

Uthyrning av instrument 50 kr/tillfälle 

 

Avgifternas erläggande 

 

3 § Avgift enligt denna taxa ska erläggas av uppdragsgivaren när 

denne tillställs Samhällsbyggnadsnämndens resultat av utfört arbete. 

 

 


