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Kommunfullmäktige 

Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, tisdagen den 7 januari 2014ld 17.00 

Ärende KS§ 

3 Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge samt 
reviderat reglemente för direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge 

4 Taxor för Räddningstjänsten Västra Blekinges verksamhet 

OBS! 
Kommunstyrelsen sammanträder tisdagen den 7 december 2014 kl. 16.00 i 
Årydssalen för handläggning av ovan nämnda ärenden. 

Ledamöterna kallas härmed till sammanträdet 

Sammanträdet sänds på webben. 

Ethel Duvskog 
Kommunfullmäktiges ordförande 



Miljöförbundet F31ekinge Väst FÖRSLAG TILL BESLUT 

2013-12-22 

Reviderad förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge 
väst samt reviderat reglemente för direktionen för 
Miljöförbundet Blekinge väst 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagd reviderad förbundsordning för 
Miljöförbundet Blekinge väst samt reviderat rilemente för direktionen för 
Miljöförbundet Blekinge väst att gälla fr.o.m. januari 2014. 

Arendet förklaras omedelbart justerat. 

Bakgrund 

Enligt gällande förbundsordning har förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge 
väst i uppgift att inom hela verksamhetsområdet fastställa taxor och avgifter för ~änster 
som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift. 
I ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 
slår domstolen fast att regeringsformen inte medger att beslut om tillsynstaxor överlåts 
från medlemskommuner till ko1n1nunalförbund. Till följd av beslutet föreslås 
ko1n1nunfullmäktige att godkänna reviderad förbundsordning samt reviderat reglemente 
för förbundsdirektionen att gälla fr.o.m .• januari 2014. 

Bilagor: 

1. Reviderad förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge väst 

2. Reviderat reglemente för direktionen för Miljöförbundet Blekinge väst 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E~post: miljokontoret@mi!jovast.se 
Webb: miljovast.se 
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Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst 
Förbundsordning för Miljöförbundet l!lleklngO! Väst· kommunalförbund med 
för bu ndsd i r"ktlo 11 

§ l 

Medlemmar, namn och säll:e 

Kommunalförbundets namn är Miljöförbundet Blekinge Väst och det har sitt säte i Sölvesborg. 
Medlemmar i kommunalförbundet är Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. 

§ 2 

Ändamäl 

Miljöförbundet Blekinge \läst ska fullgöra medlemskommunernas myndighetsuppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Förbundet fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fu!lgöras av kommunala 
miljönämnder. 

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. 
Dessa verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från beställaren. 

§ 3 

Förbundsdirektion, ledamöter och beslutförhet 

Miljöförbundet Blekinge Väst är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, som tillika är 
förbundsstyrelse. Direktionen Får inrätta de utskott som den finner lämpligt. För direktionen 
gäller reglemente enligt bilaga till förbundsordningen. 

Direktionen best~r av nio ledamöter rned nio personliga ersättare1 varav varje 
medlemskommun utser tre ledamöter ocl1 tre ersättare. För varje mandatperiod skal! 
direktionen inom sig utse ordförande och två vice ordförande. Ordförande skall utses bland 
ledamöterna fr~ n Olofströms kommun och förste vice ordrörande skall utses bland ledamöterna 
från Karlshamns kommun. Andre vice ordförande skall utses bland ledamöter från något av de 
partier som utgjort mlnoritet vid valet av ordförande i direktionen. Mandatperioden för ledarnot 
och ersättare är fyra år räknat från den 1 januari året efter då allmänna val till fullmäktige ägt 
rum i hela landet. 

För samtliga be!:olut skall enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är närvarande. 
Före beslut av prindpiefl eller strategisk betydelse ska samråd ske med samtliga 
medlemskomrn une r. 

Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande1 eller av denne utsedd ersättare, har 
närvaro- och yttranderätt i direktionen. 

Ärenden i direktionen får väckas av 

~ !eda mot i direktionen 
<~~ medlemskommun genom framställan av kornmunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

samt 
_. organ under direktionen om direktionen har medgett sådan rätt 

D-lH:-k<tion-en··skn{·l-{FHJm-·heh:Y-Vei'ksan+hctse-rnrådet· .. fnstst-äH-a--ta-x-e-ro·-oE·h·-avg+fteF··f-t:fF-tjäAste-f s-o-rrt 
ff>t'-EH:H1Elet--i·nte-författaing-sen-H q t-skall-t i-H-h-a-nd cr~--1-å-Ha---uta n-.. avg·}f.b -Före-s-å-dar~ t- be-s kit---s-ki"JH 
rrted-!-efns k-orrtf'i'HJtlt.':+'R t-r-yttra-s·l g--äv er--·bes-!·Lttsförsta~tet-. 

§4 

Revisorer 

Miljöförbundet Blekinge Väst skal! revideras av två revisorer som utses av Karlshamns 
komrnuns fullmäktige, e'fter samråd med och nominering från de övriga medlemskomrnunerna. 
Revisor skall inte utses från ordförandckommunen. 
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Revisionsberättelsen avges till samtliga medlemskommuners fullmäktige. Varje fullmäktige skall 
besluta om ansvarsfriilet för direktionen i dess helhet, Mandatperioden för revisorer är fyra år1 

räknat från den l januari ~ret efter det då allmänna val till fullmäktige ägt rum i 11ela landet. 

§ 5 

Protokoll och kungörelser 

Tillkännagivande av Miljöförbundet Blekinge Västs justerade protokoll och kungörelser skall ske 
på förbundets anslagstavla och hemsida. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten skall 
fastställas skall dessutom anslås på medlemskommunernas anslagstavlor och hemsidor samt 
annonseras i lokal dagspress. 

§ 6 

Kost.,a<lstäcknlng och andel i tillgångar eller skulder 

Kostnaderna för Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsverksamhet som inte täcks på annat 
sätt regleras genom bidrag från med!ernskommunerna, Kostnaderna skall fördelas mellan 
medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enllgt officiell statistik den 1 
november året före verksamhetsåret. Samma fördelning skall ske för borgen eller andra 
förbindelser för medlemskommunerna som ingår i kommunalförbundet. 

~~iljöförbundet Blekinge Västs medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar 
och skulder i proportion till vad medlemskommunerna tillskjutit till verksamheten, se 
kostnadstäckning ovan. Miljöförbundet Blekinge Väst äger rätt att upptaga lån upp till totalt 1 
miljon kronor, men f~r inte gå i borgen eller teckna andra ansvarsförbindelser utan 
medlemskommunernas godkännande. 

Angivna fördelningsgrunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna 
tillg~ngar och skulder som föranletts av förbundets likvidation. 

§ 7 

BM<lget och budgetprocess 

I miljöförbundets årsbudget får inte de upptagna kostnaderna överstiga summan av de intäkter 
förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna och övrifJB intäkter. 

~liljöförbundet Blekinge Väst skall årligen fastställa budget för nästkommande år. Senast den 31 
maj skall samråd med respektive kommun ske och medlemskommunerna skall ha beretts 
tillfälle att lämna synpunkter på budget. Senast den 30 september skall av direktionen beslutat 
budgetförslag överlämnas till respektive kommun för beslut. Budgeten skall vara fastställd 
senast den 30 oktober, om inte synnerliga skäl föreligger. Budgetsammanträde skall vara 
offentligt och kungöras enligt förbundsordningen § 5. 

Årsredovisning skall godkännas och lärnnas till medlemskommunernas fullmäktige för beslut om 
ansvar!lfrihet senast 1 ju n l Dret efter det år som redovisningen avser. 

§8 

Arvod"n 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter ocil ersättare i direktionen samt 
revisorer skall utgå enligt de regler som tillämpas av Karlshamns korn mun. 

Årsarvode till ordförande utgår med 100 %av aktuellt kommunbasbelopp i Karlsilamns 
kommun, Ull de två vice ordförandena utgår årsarvode med 50 % av aktuellt 
kornmunbasbelopp, Till övriga ledarnöter i direktionen utgE1r sammanträdesersättning med 1,2. 
%av kornmunbasbeloppet per sammanträde. 

Årsarvodet till revisorer utgår med 10% av aktuellt kornmunbasbelopp. 

Direktionen beslutar om arvode och andra ekonorniska förmåner för de utskott som direktionen 
inrättar enligt§ 3. 



§ 9 

Ändringar i förtnmdsordni11gen 

Kommunalförbundet är bildat från ocl1 med den l januari 2005. 

Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje medlemskommuns 
fullmäktige. 

§ 10 

Mediemsi«>mmunemas insyn 

Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av 
kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. 

§11 

Tvister 

Tvist mellan medlemskommunerna angående detta förbund samt mellan medlemskommun och 
förbundet skall avgöras enligt svensk lag om skiljemannaförfarande. 

§ 12 

Utträde 

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. Medlemskommun har rätt att begära utträde ur 
Miljöförbundet Blekinge Väst. Uppsägningen skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är 
tre år räknat från årsskiftet efter uppsägnlngen. 

Vid utträde ur Miljöförbundet Blekinge Väst skall fördelning av til!g~ngar och skulder samt 
övriga ekonomiska mellanhavanden regleras mellan kommunalförbundet och den utträdande 
medlemskommunen utifrån andelarna i § 6. All materiel skal! av oberoende värderingsman 
värderas och delas ut till den utträdande kommunen i proportion enligt § 6, alternativt 
omvandlas till likvida medel. Den utträdande kommunen övertar personal enligt andel i § 6. 

Vid utträdet skall de kvarvarande medlemskommunerna antaga de förändrlngar i 
förbundsordningen sorn föranletts av utträdet. 

§ 13 

tik11idation och upplösning 

Om medlemrnarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 12 
är till ända skall Miljöförbundet Blekinge Väst omedelbart träda i likvidation. 

Förbundet skall också träda i likvidation om mer än llälften av rnedlernskornrnunerna genom 
samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom. 

Likvidationen skall verkställas av direktionen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidation skall den i § 6 angivna 
fördelningsgrunden gälla. När Förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det 
behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genorn försäljning eller på annat lämpligt 
sätt. Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska!! direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i 
sin helhet med en redovisning För skiftet av tlllgångar. Till ber.3ttelsen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och 
redovisningshandlingarna delgetts samtliga medlemskommuner är Miljöförbundet Blekinge Väst 
upplöst. 

En förbundsrnedlern sorn inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av 
direktionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det 
att slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet 



efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer 
behov av ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsätta. 

När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Sölvesborgs kommun överta vården av de handlingar 
som tillhört Miljöförbundet Blekinge Väst. 



Bilaga 2 

Reglemente för direktionen för Miljöförbundet Blekinge väst 
Dlr.,l<tionen har till uppgift att: 

~ vara medlemskommunernas miljönämnd 
• svara för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
•-" , -~nOH't·-M-t~ta ,5-it--f:. -v 0!'-k s-a Fr~h-ets-en-1-f'å-Ete-.fust-stälta--t-n:>Htf--o;:.:h--av-st i-f.tef""k~i-r.ct:jti·nster-s&n'l 

förbttFH:let:···int~e-·ska+!·..fDrfutt-Fri-n§senii·gt-·tHHtaHEh:rhåHtt·tH.T.HT··avg-ift 
• handha förvaltningen av förbundets angelägenheter 
@ utöva arbetsgivaransvaret och ansvara för arbetsmiljön inom förbundet 
• sluta avtal för förbundets räkning inom närliggande verksam~letsområden samt 
• i övrigt lullgöra de uppdrag som framgår av förbundsordningen 



Miljöförbundet Blekinge Väst FÖRSLAG TILL BESLUT 

2013-12-22 

Taxor för Miljöförbundets Blekinge väst verksamhet 

Förslag till beslut 

Kornmunfulhnäktige beslutar att fastställa bilagda taxor att gälla fr.o.m . 

• januari 2014. 

Vidare beslutar Kommunfullmäktige att fr.o.m .• januari 2014 fastställa 

kostnadsfaktorn K, handläggningskostnad per timme till 760 kronor, att tillämpas 

i Miljöförbundets Blekinge väst samtliga taxor. 

Arendet förklaras omedelbart justerat. 

Ån:ndebeskrivning 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja 
underinstansernas avgöranden i ett mål gällande Y stad-Österlenregionens 
miljöförbunds kontrollavgift avseende miljö tillsyn. Av domskälen framgår att 
regeringsformen inte medger att beslut om tillsynstaxor överlåts från 
medlemskommuner till kommunalförbund. Högsta förvaltningsdomstolens beslut 
är prejudicerande. Till följd av beslutet föreslås kommunfullmäktige att fastställa av 
förbundsdirektionen tidigare antagna taxor samt av förbundsdirektionen tidigare 
fastställd kostnadsfaktor K att gälla fr.o.m .• januari 2014. 

Miljöförbundet Blekinge Vf:'lst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456194 56 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 

Bilagor: 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

2013-12-22 

l. Taxa for prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ink!. 
laxebilaga l och 2 

2. Taxa for prövning och offentlig kontroll inom området livsmedel 

2(2) 

3. :r..a~a föt tHtey-a-~~1-med vissa t eccptf1 i a: i"ältemeae:J:. €: \ U e.- [) L" <.rr. '-r 
4. ffilffl...feN:Hfsyn-ettH-gt-tcrbaio::sfa:gen E_ l tL c v·tJ lt <-'-\_ •1 
5. Taxa f<ir offentlig kontroll gälll:lllde l:lllimaliska biprodukter m.m. 
6. Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE·294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

Ewpost: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 



Miljöförbundet r3lekinge Väst 

Miljöförbundets Blekinge väst taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 

l§ 
Denna taxa gäller avgifter får Miljöfårbundets Blekinge Väst (MBV) kostnader får 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s fårordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl. a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, 
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotelmiska 
organismer, samt avfall och producentansvar. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till MBV utgå bl. a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken får undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken får 
rättegångskostnader. 

2§ 
A v gift enligt denna taxa ska betalas får: 
l. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 

dispens eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3§ 
A v gift enligt denna taxa tas inte ut får: 
l. Tillsyn som fåranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som fåranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

4§ 

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
fårbundsdirektionen. 

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 får att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Bilaga 1 



Timtaxa 

6§ 

Vid tillämpningen av denna taxa är tirnavgiften K* kronor per timme nedlagd 
handläggningstid. 

A v giftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (jast 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. 

7§ 
I de fall tirnavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som vatje tjänsteman vid MBV har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, smnråd 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 tirnavgift 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 l ,5 gånger ordinarie tirnav gift. 

Avgifter för prövning 

8§ 
A v gift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i 
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i laxebilaga l 
multipliceras med limtaxan eller i fonn av tirnavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med limtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges laxebilaga l. 
Avgift för prövning ska betalas för vmje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser och 
erläggas innan handläggningen påbörjas. 

9§ 
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av MBV, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid 
ytterligare tillfålle, tas tirnavgift ut för MBV:s kostnader med anledning av den 
tillkommande handläggningstiden. 

lO§ 
A v gift för prövning ska erläggas av sökanden. A v gift tas inte ut för en ansökan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

11§ 
A v gift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 



12 § 
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av MBV är 
sökanden i forekommande fall också skyldig att ersätta MBV:s kostnader enligt 19 kap. 4 
och 5 §§ miljöbalken for sakkunniga som har tillkallats av MBV och for kungörelser i 
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta MBV:s kostnader for kungörelser i ärenden 
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller forordningen 
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

13 § 

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

Avgifter med anledning av anmälan 

14 § 

A v gift for handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i laxebilaga l multipliceras med 
limtaxan eller i form av tirnavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med limtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges laxebilaga 
l. 
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt laxebilaga 2 ska full 
avgift betalas for den punkt som medfor den högsta avgiften med tillägg av 25 procent 
av summan av de belopp som anges for övriga verksamheter 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas for varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser och erläggas innan handläggningen påbörjas. 

15 § 

A v gift for handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 
verksamhet med beteckningen C i bilagan till forordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd är denne i forekommande fall också skyldig att ersätta 
MBV:s kostnader for kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut for en anmälan som återkallats 
innan handläggningen har påbörjats. 

16 § 

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

Avgift för tillsyn i övrigt 

17 § 

A v gifter for tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges for anläggningen eller verksamheten i laxebilaga l 
multipliceras med limtaxan eller i form av tirnavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med limtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges laxebilaga l. 
För verksamhet som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får MBV for ett visst år besluta 
om tilläggsavgift utöver den ordinarie avgiften om nedlagd tid väsentligt avviker från 
det normala utifrån den tid som är beräknad for objektet. 



Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas tirnavgift ut. 

18 § 

F ör verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från 
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt laxebilaga 2 ska full avgift betalas får den punkt som medfår den högsta avgiften 
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges får de övriga 
verksamheterna. 

19 § 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten 
har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs -
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessfårinnan och som inte ingår i 
avgift får prövning eller för handläggning av anmälan, tas tirnavgift ut. Fast årlig avgift 
ska betalas med helt avgiftsbelopp får varje påbörjat kalenderår som verksamheten 
bedrivs. 

20 § 
Avgift får tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärd som fåranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt l O kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften hetalas av den som enligt 1 O kap. miljöbalken är 
ansvarig får avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

21 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

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

Verkställighetsfrågor m.m. 

23 § 
Av l kap. 2 §och 9 kap. 4 § fårordningen (1998:940) om avgifter får prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 



24 § 
Av l 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. 

25 § 
Enligt 19 kap. l § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den 
tillämpas taxan på ärenden som kotruJaer 

I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
denna dag. 

*K~ den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats för 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 



Taxabilaga 1 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Allmänna hänsynsregler 

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

Prövning 

Tirnavgift i de fall 
tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften 

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

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller 
vatten 6 h 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen 
föreskrivit 6 h 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 
3 på samma fastighet och vid samma tillfälle 9 h 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 9 h 
5-24 personekvivalenter 

Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende: 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen(1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 

4h 

4h 

Belopp som motsvarar den 
årliga tillsynsavgiften som 
utgår för verksamhet 
enligt taxebilaga 2 

tirnavgift 



Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet avseende: 

1. Berg- eller yljordvärmepump 

2. Övriga anläggningar 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt 
förteckning i taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt 

Inventering enskilda avloppsanläggningar (projekt 2009-2010) 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

Anmälan 

2h 

tirnavgift 

Årlig tillsynsavgift enligt 
taxebilaga 2 

tirnavgift 

400 kronor j anläggning 

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av tirnavgift 
en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller 
byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med anledning av tirnavgift 
underrättelse från verksamhetsutövare 

Tillsyn 

Tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken mark- och vattenområden, 
grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga 
miljöskador 

HÄLSOSKYDD 
Prövning 

tirnavgift 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom ornråde med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

3. Giftig orm 

4h 

4h 

6h 



Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet enligt 
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Per spridningstillfälle 

Anmälan 

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 
förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

1. Förmultningstoalett 

2. Latrinkompost 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller 
annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4h 

2h 

2h 

4 h jansökan 

Handläggning av anmälan enligt 38 § forordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera: 

l. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk 
fcir blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller 
andraliknande skärande eller stickande verktyg: 

-Nivå l, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, 
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner 

-Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur 

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

3. Skol- och fritidsverksamhet 

4h 

2h 

4h 

- Skola med mer än 400 elever 6 h 

- Skola med mer än l 00 och mindre än 400 elever 4 h 

- Skola med högst l 00 elever 2 h 

-Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter 4 h 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter enligt 
förteckning i laxebilaga 2 Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2 



Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 
38 och 45 §§förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd: 

- Värdkommunen 

- Gästkommunen 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tirnavgift vid inspektion 
med sådana anmärkningar 
att värdkommunen behöver 
informeras eller 
uppföljande inspektion 
behöver genomföras 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten 
eller annars utnytljas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
badvatten NFS 2008:8. 

Avgift för provtagning av strandbad, badanläggningar, enstaka 
bassänger och plaskdammar 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, 
transporter och frakt. 

Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar 
enligt 38 och 45 §§förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Tillsyn i övrigt hälsoskydd 

KEMISKA PRODUKTER 

Prövning 

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel 

Enligt avtal med 
verksamhetsutövare 
baserat på den faktiska 
kostnaden 

tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 



Information 
Handläggning av information enligt 28 §förordningen (2007:846) 
om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av 
utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 1 h 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera 
anordning enligt 1:1 §eller 1:2 §samt 1:3 §(krav på information gäller inte anordningar 
enligt 1:2 §som avses att installeras inomhus): 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen 

cistern i mark. 1 h 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga 
vätskor samt spillolja 1 h 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan 
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 

1 m3 men högst10m3 1 h 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområde. 1 h 

Tillsyn 
Återkommande tillsyn av följande anläggningar: 

1 Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som 
kräver anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om 
flourerade växthusgaser 

2 Rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8.8 § i 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
av återkommande kontroll (gäller ej öppna cisterner ovan mark 
som förvaras inomhus.) 

1 h/år 



a) Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbränn

olja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är 
försedda med markförlagda rör- och slangledningar eller 
hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska som bedömts 
som betryggande enligt besiktningsprotokollet 1 h 

b) Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbränn

olja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är 
försedda med markförlagda rör- och slangledningar eller 
hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska som inte 
bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet tirnavgift 

c) Tillsyn över förvaring eldnings- eller dieselbrännolja i öppen 
cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen 

rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 som bedömts som 

betryggande enligt besiktningsprotokollet 1 h 

d) Tillsyn över förvaring eldnings- eller dieselbrännolja i öppen 
cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen 

rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 som inte bedömts som 

betryggande enligt besiktningsprotokollet tirnavgift 

e) Tillsyn av anläggningar enligt punkt a och c som ligger inom 
vattenskyddsområde 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens/ tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde 
styckena miljöbalken 

Prövning av ansökan om dispens av anmälan enligt vad som 
föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering: 

-uppehåll i hämtning 
-gemensam behållare 
-totalbefrielse 
-prövning av övriga ansökningar 

Anmälan 
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på 
fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

tirnavgift 

tirnavgift 

tirnavgift 

1h 
1h 
1h 
1h 

1h 



Tillsyn i övrigt 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka 
tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt 36 respektive 42 §§ 
avfallsförordningen (2011:927). Avgift per materialslag. tirnavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar tirnavgift 

Denna taxa träder i kraft den 
tillämpas taxan på ärenden som komrner 

I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
denna dag. 



Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Taxabilaga 2 

Med tidsfaktor (TF) avses i detta tmderlag timmar per år, inom vilket Miljöförbundets avgift för 
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn för respektive verksamhet väljs (fast årlig avgift). 

Följande förkortningar används i tabellen: 

KK = Klassningskod, TF= Tidsfaktor , PN = Prövningsnivå T= Timtid 

1.10 20 

1.11 20 

1.20-l lO 

m.m. 
B Anläggning för djurhållning med 

l. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 
kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även 
obetäckta gyltor). 
3. mer än 750 platser får suggor (som suggor räknas även 
betäckta gyltor), eller 
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att 
platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenbeter 

B med stadigvarande 
eller minkar med mer ån 400 djurenbeter, 
Med en djurenbet avses 
l. en mjölldco (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötlaeatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre ån en månad 
räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inldusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inldusive valpar upp till åtta månaders 
ålder och avelsharmar. 

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer ån 200 
djurenbeter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenbet avses 
l. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötlaeatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad 
räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor räknas som suggor). 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inldusive få! upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor får avel, inldusive valpar upp till åtta månaders 
ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar 
rälmas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och 
ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive till en veckas 



14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har 
en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande l 00 ldlogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i fårsk träck eller urin. Vid 
berälmingen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndsnliktig enligt 1.1 O eller 1.11. 

1.20-2 8 c Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än l 00 
djurenheter men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
l. en mjölldco (som mjölkko rälmas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad 
rälmas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader eller 
äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor rälmas som suggor), 
5. tio slakrsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin rälmas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inldusive få! upp till sex månaders ålder, 
7. tio miniffionor för avel, inldusive valpar upp till åtta månaders 
ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthtmdra vårphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar 
rälmas som vårphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller anlcor, inklusive kycklingar och 
ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har 
en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande l 00 !dl o gram 
kväve eller 13 ldlogram fosfor i fårsk träck eller urin. Vid 
berälmingen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 

1.2001 7 u Anläggning med stadigvarande djurhållning med 80 djurenheter 
eller mer (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 
100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 50 djurenheter 
5 eller mer (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 79 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

tirnavgift 
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mindre än 50 
djurenheter. 

Med en djurenhet avses: 
l. en mjölklco (som mjölklco räknas även sinlco), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad 
räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 



(betäckta gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inldusive valpar upp till åtta månaders 
ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar 
räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller anlcor, inklusive kycklingar och 
ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har 
en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande l 00 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i f!irsk träck eller urin. Vid 
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 

Odling 
1.30 lO c Uppodling av annan mark ån jordbruksmark för produktion av 

foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 
1.3001 8 u Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 

kvadratmeter 
1.3002 6 u Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större ån 2000 

men högst 5000 kvadratmeter 
1.3003 4 u Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 

kvadratmeter 
1.3004 8 u Anläggning för torkning av gödsel 
1.3005 6 u Uppodling av jordbruksmark med en total areal om mer än 100 

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

1.3006-1 4 u Uppodling av jordbruksmark med en total areal om 80 hektar 
eller mer, men högst 100 hektar för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

1.3006-2 3 u Uppodling av jordbruksmark med en total areal om 50 hektar 
eller mer, men högst 79 hektar för produktion av foder, livsmedel 
eller annan liknande jordbruksproduktion. 

1.3006-3 tirnavgift u Uppodling av jordbruksmark med en total areal om mindre än 50 
hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

1.3007 3 u Fruktodling med en odlingsyta som är större ån l hektar. 

FISKODLING M.M. 
5.10 20 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 
5.20 8 c Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än l ,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksambeten är 
tillståndspliktig enligt 5.1 O. 

5.2001 4 u 
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst l ,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 



TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS M.M 
Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10 25 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 
hektar, om verksamheten inte 
l. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att tälcten är avslutad. 

10.11 B 
Tälct av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 
Tillståndsgiven mängdlår (ton) 

80 l 000 000-1 999 999 
70 500 000-999 999 
60 l 00 000-499 999 
50 50 000-99 999 
40 30 000-49 999 
30 lO 000-29 999 
20 5000-9 999 
15 2000-4 999 
lO 1-1 999 

10.20 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus 
eller andra jordarter, om verksamheten inte 
l. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillständspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad. 
Tillståndsgiven mängdlår (ton) 

80 l 000 000-1 999 999 
70 500 000-999 999 
60 100 000-499 999 
50 50 000-99 999 
40 30 000-49 999 
30 lO 000-29 999 
20 5000-9 999 
15 2000-4 999 
lO 1-1 999 

10.30 12 c Täl<t får markinnehavarens husbehov av mer än l O 000 ton 
naturgrus (totalt uttagen mängd). 

10.3001 8 u Tälct får markinnehavarens husbehov av högst lO 000 ton 
naturgrus (totalt uttagen mängd). 

10.40 8 c Tälct får markinnehavarens husbehov av 
l. mer än lO 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Amnälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten 
l. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) 
om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt l 0.1 O eller l 0.11. 

10.4001 4 u Täkt för markinnehavarens husbehov av 



l. högst lO 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

10.50 lO c Anläggning får sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 
andra j ordarter 
l. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanfor område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbeståmmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats 
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.5001 6 u Anläggning for sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 
andra j ordarter 
l. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestännnelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats 
under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 lO c Anläggning for framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv 

l per kalenderår. 
10.6001 6 u 

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv 
per kalenderår. 

Råpetroleum, naturgas och kol 
11.10 40 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 

4 kap. 5 § miljöbalken. 
11.20 20 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de 

som avses i 11.10. 
11.30 12 c Industriell tillverlming av briketter av kol eller bruukol. 

Malm och mineral 
13.10 175 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral 

eller kol, om verksamheten inte år tillstånds- eller 
amnälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10-
10.40. 

13.20 85 A Anläggning för roslning eller sintring av metallhaltig malm om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30. 

13.30 65 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm for 
provändamåL 

13.40 175 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 13.50. 

13.50 70 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

13.60 32 B Anläggning for utvinning och produktion av asbest. 

Annan utvinningsindustri 
13.70 8 c Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20. 

LIVSMED EL OCH FODER M.M. 

Animaliska råvaror 
15.10-1 95 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton slaktvikt 

per kalenderår. 
15.10-2 45 B slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 

50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 



15.20 25 B slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt 
per kalenderår, om verksambeten inte är tillståndspliktig enligt 
15.10. 

15.30 lO c slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per 
kalenderår, om verksambeten inte är tillståndspliktig enligt 15. l O 
eller 15.20. 

15.3001 6 u Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderär, om verksambeten inte är tillståndspliktig enligt 15. l O 
eller 15.20. 

15.40 100 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en produktion 
av mer än 18 500 ton produkter per kalenderär, om verksambeten 
innebär annat än endast frysning. 

15.41 100 B Anläggning för tillverktting av livsmedel ur produkter av 
animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per 
kalenderär, om verksambeten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80. 

15.50-1 50 c Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av mer än l O 000 ton men högst 18 500 ton produkter 
per kalenderår, om verksambeten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80. 

15.50-2 40 c Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror- chark och styclming - för en 
produktion av mer än 400 ton men högst l O 000 ton produkter 
per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80. 

15.5001 15 u Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror- chark och styckning - for en 
produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om 
verksambeten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-3 50 c Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) 
för en produktion av mer än l O 000 ton men högst 18 500 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-4 32 c 
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) 
för en produktion av mer än 400 ton men högst l O 000 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.5002 lO u Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) 
för en produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. Punkten 
gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

15.60-1 95 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller for tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar for en produktion baserad på mer än 5 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90. l O. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torlming eller 
saltning, eller 
2. verksambet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 



15.60-2 45 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på minst 500 ton men 
högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som år tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna besklivning gäller inte 
l. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som år tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.6001 4 u Anläggning får beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.1 O. Puukten gäller inte restauranger, 
butiker, cafeer och liknande med huvudsaklig servering eller 
forsäljning till allmänheten. 

15.60-3 95 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fislanjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än l O 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillständspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillständs-eller amnälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.60-4 45 B Anläggning får beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 2 000 ton men 
högst l O 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om 
verksamheten medfor utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. hållbarhetsbehandling genom endast f1ysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.70 8 c Anläggning får beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än l O ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80. 

15.7001 4 u Anläggning får beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst l O ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår. Punlcten gäller inte restauranger, butiker, 
cafeer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten. 

15.80-1 12 c Rökeri får en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 
ton rökta produkter per kalenderår. 

15.80-2 8 c Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton 
rökta produkter per kalenderår. 



15.8001 4 u Rökeri får en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

Ve2etabiliska råvaror 
15.90-1 82 B Anläggning för framställniug av livsmedel med beredning och 

behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 
150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.90-2 75 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror får en produktion av mer ån 
l 00 000 men högst 150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.9001 70 u Anläggning får framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 
50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per kalenderår. 

15.9002 62 u Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 
50 000 ton produkter per kalenderår. 

15.100-1 15 c Bageri som förbrukar mer ån 15 ton torrjäst eller 50 ton annan 
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.10001 8 u Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annanjäst 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillständspliktig enligt 
15.90. Punlcten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

15.110-1 75 B Anläggning får beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 75 
000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90 .l O. 
Tillståndsplikt enligt denna besktivning gäller inte 
l. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.110-2 70 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
25 000 men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.110-3 70 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 25 
000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som år 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90. 



15.110-4 70 B Anläggning for beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än l O 
000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som år tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna besktivning gäller inte 
l. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.120 32 c Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
2 000 ton råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110. 

15.12001 lO u Anläggning for beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker for en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, cafeer och lilmande med huvudsaldig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

15.130 12 c Anläggning for endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer ån 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.13001 4 u Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medfor 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.140-1 32 c Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter for en produktion 
av mer än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.140-2 12 c Anläggning för tillverlming av kvarnprodukter för en produktion 
av mer än l 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.14001 4 u Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion 
av högst l 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, cafeer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmånheten. 

15.14002 6 u siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål 
med en lagringskapacitet av mer ån l O 000 ton. 

15.150-1 75 B Anläggning for tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 75 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.1 O 

15.150-2 70 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 men högst 75 000 ton 
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som 
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10. 

15.150-3 75 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medfor utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt en!. 90.10. 



15.150-4 70 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker får en produktion av mer än l O 000 men högst 25 000 ton 
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som 
inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.1 O. 

15.160 25 c Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 
eller 15.150. 

Miölk, olior, fetter m. m. 
15.170 50 B Anläggning får framställning av mjölkprodukter baserad på en 

invägning av mer ån 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 

15.180-1 32 c Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag 
av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer ån 50 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.170. 

15.180-2 25 c Anläggning får framställning av mjölkprodukter (med undantag 
av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer ån 
20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.180-3 12 c Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag 
av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 
500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.18001 4 u Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag 
av glass) för en produktion baserad på en invägning av högst 500 
ton per kalenderår. 

15.190-1 85 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än l 00 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-2 70 B Anläggning får framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15 .40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-3 45 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter får en produktion av mer än 5 000 ton men högst 
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.200 12 c Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter får en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 
15.170 eller 15.190. 

15.20001 4 u Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter får en produktion av högst l 00 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och lilmande 
med huvudsaldig servering eller försä!ining till allmänheten. 

15.210-1 70 B Anläggning för tillverkning av glass får en produktion av mer än 
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170 

15.210-2 55 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 
25 000 men högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170 



15.210-3 45 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 
15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 
15.170 

15.220 8 c Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 
l O ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90, 15.170, eller 15.210. 

15.22001 4 u Anläggning för tillverkning av glass får en produktion av högst 
l O ton per kalenderår. Punl<len gäller inte restauranger, butiker, 
cafeer och liknande med huvudsaklig servering eller fårsäljning 
till allmänheten. 

Drycker m. m. 
15.230 95 B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 

drycker genomjäsning eller destillation, motsvarande mer än 
5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

15.240-1 32 c Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-2 20 c Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genomjäsning eller destillation, motsvarande mer ån 
l 00 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-3 12 c Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genomjäsning eller destillation, motsvarande mer ån lO 
ton men högst l 00 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillständspliktig enligt 15.230. 

15.24001 4 u Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genomjäsning eller destillation, motsvarande högst lO 
ton ren etanol per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, cafeer och liknande med huvudsaldig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

15.24002 12 u Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller får framställning, blandning eller 
tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 

15.250-1 50 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
50 000 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.1 O 

15.250-2 45 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medfår utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.1 O 

15.250-3 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2 500 
ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medfår utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.1 O 

15.250-4 45 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m' läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.1 O 

15.250-5 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m' läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 



externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90. 10. 

15.250-6 32 B Btyggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
l 000 men högst 5 000 m3 läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.25001 lO u Bryggeri eller annan anläggning får framställning av högst l 000 
m3 läskedryck per kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90. l O. Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, cafeer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten. 

15.250-7 50 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m3 maltdryck per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medfår utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90. 10. 

15.250-8 40 B Bryggeri eller annan anläggning får framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m3 maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.250-9 38 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer ån 
l 000 men högst 5 000 m3 maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.25002 12 u Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst l 000 
rn3 maltdryck per kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90. 10. Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, cafeer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten. 

15.260 25 c Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller 
mer än l 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90. lO. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.26001 lO u Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst l 000 
kubikmeter rnaltdryck per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90. 10. Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, cafeer och lilmande med huvudsaldig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

Annan livsmedelstillverkning 
15.270 95 B Anläggning för tillverkning av 

l. mer än 100 tonjäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer får livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om 
minst tio kubikmeter. 

15.27001 lO u Anläggning för tillverkning av 
l. högst 100 tonjäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd realetorvolym om 



högst tio kubikmeter. 

15.280-1 32 c Anläggning for tillverkning av mer än 20 000 ton choldad eller 
konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-2 32 c Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 
ton choklad eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-3 12 c Anläggning for tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton 
choklad eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28001 4 u Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår. 

15.280-4 12 c Anläggning för tillverkning av mer än l 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna besklivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28002 4 u Anläggning för tillverkning av högst l 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår. 

15.280-5 32 c Anläggning for rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-6 12 c Anläggning för rostning av mer än l 00 ton men högst 3 000 ton 
kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28003 4 u Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande 
med huvudsaldig servering eller försäljning till allmänheten. 

15.290-1 100 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten 
l. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10- 15.280, och 
2. medfor utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.290-2 70 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 
livsmedel per kalenderår, om verksamheten 
l. inte är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10- 15.280, och 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300-1 50 c Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medfor utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300-2 25 c Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 
livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
besktivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 



15.30001 8 u Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om 
verksamheten 
a) inte är tillständs-eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medfår utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.1 O 

15.300-3 25 c Anläggning får framställning av mer än l 000 men högst 15 000 
ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medfår utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillständspliktigt enligt 90.10. 

15.30002 8 u Anläggning för framställning av högst l 000 ton livsmedel, om 
verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt någon av 
beslaivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medfår utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillständspliktigt enligt 90.10. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

15.310 8 c Anläggning för yrkesmässig industriell fårpackning av 
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon 
tillständs-eller amnälningspliktig verksamhet enligt 15.10-
15.300. 

Foder 
15.320-1 100 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas 

som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som 
är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestärmnelser får 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än l O 000 ton råvara 
per kalenderär. 

15.320-2 45 B Anläggning fOr framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som 
är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets 
fårordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton men 
högst l O 000 ton råvara per kalenderär. 

15.32001 lO u Anläggning får framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som 
är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets 
fårordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser får 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500 ton per 
kalenderär. 

15.330 45 B Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfardigt djurfoder, för en produktion av 
l. mer än l 00 000 ton spannmålsfoder per kalenderär, eller 
2. mer än 15 000 ton arma! foder per kalenderår. 
Med spamnnålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 
viktprocent spamnnål. F o der som framställs och används inom 
den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tillämpningen av 
första stycket. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivuing gäller inte 
l. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 



15.340-1 32 c Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 50 000 men högst l 00 000 ton spamunålsfoder. 
Med spamunälsfoder avses detsamma som i 15.3 3 O. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. tillverkning av oljekakor frän vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-2 12 c Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, for en produktion per kalenderår av 
mer ån 5 000 men högst 50 000 ton spanmnålsfoder. 
Med spanmnälsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. tillverkning av oljekakor frän vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240,90.250 eller 90.260. 

15.34001 4 u Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
högst 5 000 ton spallllmålsfoder. 
Med spamunålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

15.340-3 32 c Anläggning f6r malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 5 000 men högst 15 000 ton allilat foder. 
Med spanmnålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt dellila beskrivning gäller inte 
l. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-4 12 c Anläggning for malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer ån 500 men högst 5 000 ton annat foder. 
Med spallllmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. tillverlming av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.34002 4 u Anläggning for malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, for en produktion per kalenderår av 
högst 500 ton arma! foder. 
Med sparmmålsfoder avses detsmnnaa som i 15.330. 

TEXTILVAROR 
17.10-1 125 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000 

ton fibrer eller textilier per kalenderår. 
17.10-2 112 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer ån 2 500 

men högst 20 000 ton fibrer eller textilier per kalenderår. 
17.20-1 62 B Anläggning för annan beredning än fOrbehandling eller färgning 

av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt 
enligt denna beslaivning gäller inte om verksamheten består av 
en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten 
och utsläpp tillluft av mer ån 3 ton flyktiga organiska föreningar 
(VOC) per kalenderår. 

17.20-2 56 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än l 000 men 
högst 2500 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för arman 
beredning av mer än l 000 men högst 2500 ton textilmaterial per 
kalenderår. Tillständsplikt enligt denna beslaivning gäller inte 



om verksamheten 
l. är tillståndspliktig enligt 17. l O, eller 
2. består av en beredningsprocess som inte medfår utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp tillluft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska fåreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-3 45 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 men 
högst 1000 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller får annan 
beredning av mer än 200 men högst l 000 ton textihnaterial per 
kalenderår. Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten 
l. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp tillluft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.30 12 c Anläggning får förbehandling eller färgning av mer än l O ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller får annan beredning av 
mer än JO ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20. 

17.3001 8 u Anläggning för fårbehandling eller färgning av högst l O ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
högst l O ton textilmaterial per kalenderår. 

17.3002 8 u Linberedning får en produktion av mer än l ton per år. 
17.3003 4 u Linberedning för en produktion av högst l ton per år. 

PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
18.10 87 B Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller 

färdigt pälsskinn per kalenderår. 
18.20 87 B Anläggning för 

l. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än l 00 
ton råvara per kalenderår, eller 
2. garvning för en produktion som baseras på mer än l 000 ton 
råvara per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240. 

18.30-1 20 c Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av mer ån l 00 ton färdigt läder eller 
färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
18.10, 18.20 eller90.240. 

18.30-2 12 c Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn får en produktion av mer ån 2 ton men högst JOO ton 
flirdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18. l O, 18.20 eller 90.240. 

18.3001 4 u Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av högst 2 ton fårdigt läder eller 
färdigt pälsskinn. 

18.3002 8 u Anläggning får beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, får en produktion baserad på 
mer än l ton hudar per kalenderår 

18.3003 4 u Anläggning får beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, får en produktion baserad på 
högst l ton hudar per kalenderår 

TRÄVAROR 
20.10-1 32 c Anläggning får yrkesmässig behandling av mer än l O 000 

kubilaneter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39. l O eller 39.20. 

20.10-2 25 c Anläggning får yrkesmässig behandling av mer än 500 
kubikmeter men högst l O 000 kubikmeter trä med 



träskyddsmedel genom tryck- eller vaknumimpregnering eller 
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 
eller 39.20. 

20.10-3 20 c Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter 
trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering 
eller doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
39.10 eller 39.20. 

20.1001 8 u Anläggning får yrkesmässig behandling av högst 500 knbikmeter 
trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vaknumimpregnering 
eller doppning. 

20.20-1 82 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer 
ån 500 000 m3 per kalenderår 

20.20-2 62 B Sågverk eller annan anläggning får tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning får en produktion av 200 
000 - 500 000 m3 per kalenderår 

20.20-3 45 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer 
ån 70 000 men högst 200 000 m3 per kalenderår 

20.30-1 32 c Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer 
ån 30 000 lenbilaneter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndsplilctig enligt 
20.20. 

20.30-2 20 c Sågverk eller annan anläggning får tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer 
ån 6 000 knbikmeter men högst 30 000 knbikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20. 

20.3001 8 u Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning får en produktion av 
högst 6 000 knbikmeter per kalenderår. 

20.40-1 25 c Anläggning för frarustälJning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än l 00 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfållig 
flisning. 

20.40-2 20 c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodulcter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer ån l O 000 kubikmeter men högst l 00 
000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfållig 
flisning. 

20.40-3 lO c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer ån l 000 kubikmeter men högst l O 000 
lenbilaneter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfållig 
flisning. 

20.4001 4 u Anläggning får framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på högst l 000 knbikmeter fast mått per 
kalenderår. 

20.40-4 25 c Anläggning får framställning eller bearbetning av träbaserat 



bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beshivning gäller inte ti!Willig 
flisning. 

20.40-5 20 c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 20 000 kubHaneter men högst 150 
000 kubHaneter löst mått råvara per kalenderår. 
Amnälningsplikt enligt denna beshivning gäller inte ti!Willig 
flisning. 

20.40-6 lO c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Amnälningsplikt enligt denna beshivning gäller inte ti!Willig 
flisning. 

20.4002 4 u Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 

20.40-7 12 c Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på 
mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 
Amnälningsplikt enligt denna beshivning gäller inte tillfallig 
flisning. 

20.4003 4 u Anläggning får framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på 
högst 5 000 kubHaneter råvara per kalenderår. 

20.50-1 87 B Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår. 

20.50-2 62 B Anläggning får tillverkuing av högst 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår. 

20.60-1 32 c Anläggning för tillverkuing av mer än l O 000 kubikmeter 
l. faner eller plywood, eller 
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 
spån per kalenderår. 

20.60-2 20 c Anläggning för tillverkning av högst l O 000 kubikmeter 
l. faner eller plywood, eller 
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån 
per kalenderår. 

20.70-1 32 B Anläggning för lagring av 
l. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark ( m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än l 00 000 kubilaneter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beshivning gäller inte 
om verksamheten är amnälningspliktig enligt 20.90. 

20.70-2 25 B Anläggning för lagring av 
l. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståudsplikt enligt denna 
beshivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 



enligt 20.90. 

20.70-3 20 B Anläggning får lagring av 
l. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än lO 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast mått 
underbark (m3 fub) i vatten. Tillständsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90. 

20.80-1 8 c Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub ), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning. 

20.80-2 20 c Anläggning får lagring av mer än l O 000 kubikmeter timmer 
men högst 20 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub ), om 
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-3 12 c Anläggning får lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men 
högst l O 000 kubikmeter fast mätt under bark (m3 fub ), om 
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-4 20 c Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 
l O 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten, 
om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-5 12 c Anläggning får lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 
5 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten, 
om lagringen inte är tillståudspliktig enligt 20.70. 

20.8001 4 u Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark ( m3 fub) i vatten. 

20.90 8 c Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 
med anledning av storm eller orkan och omfattar 
l. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än lO 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

20.9001 4 u Anläggning fOr lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 
med anledning av storm eller orkan och omfattar 
l. högst 20 000 kubilaneter timmer fast mått under bark (m3 fub) 
på land med begjutning av vatten, eller 
2. högst lO 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) 
i vatten. 

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSV AROR 
21.10-1 135 A Anläggning får framställning av pappersmassa av trä eller andra 

fibrösa material. Mer åu 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning. 

21.10-2 115 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra 
fibrösa material. Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning. 

21.10-3 90 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra 
fibrösa material. Massa (sulfat/sulfii) utan blekning. 

21.10-4 90 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra 
fibrösa material. Mer än 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-5 75 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra 
fibrösa material. Högst 200 000 ton massa 

l ( mekanisk/kemimekanisk). 
21.10-6 75 A Anläggning för framställning av mer än l O 000 ton 

returfibermassa per kalenderår. 



21.20-1 57 B Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst lO 000 
ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.1 O. 

21.20-2 45 B Anläggning for framställning av mer ån l men högst l 000 ton 
returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.10. 

21.2001 lO u Anläggning för framställning av högst l ton retnrfibermassa per 
kalenderår. 

21.30 70 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår. 

21.40 32 B Anläggning för framställning av mer ån l 00 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår, om verksambeten inte är 
tillständspliktig enligt 21.30. 

21.50 20 c Anläggning for tillverkning av mer ån l O ton papper, papp eller 
kartong per kalenderår, om verksambeten inte är tillståndspliktig 
enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5001 8 u Anläggning för framställning av högst l O ton papper, papp eller 
kartong per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5002 6 u Anläggning fOr tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr 
process 

FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 
22.10 32 c Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatseWirg, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
39.20 eller 39.30. 

22.20 12 c Anläggning med tillverkning av metallklicheer. 
22.30 25 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-1 8 c Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår om verksambeten inte 
är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4001 6 u Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

22.4002 4 u Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

22.4003 T u Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 
5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-2 15 c Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

22.40-3 lO c Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

22.4004 6 u Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
l 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 



22.30. 

22.4005 4 u Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 
l 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallasper kalenderår. 
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.10-1 95 A Anläggning för tillverkning av koks 

23.10-2 135 A Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till gas-
eller vätskeform. 

23.10-3 175 A Anläggning för grafittillverkning som inte är tillståndspliktig 
enligt 31.40. 

23.1001 lO u Anläggning för framställning av kol (härt kol) 
23.20 95 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40. 
23.30-1 280 A Anläggning för raffinering av mer ån 500 000 ton mineralolja 

eller naturgas per kalenderår. 
23.30-2 175 A Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja eller 

naturgas per kalenderår. 
23.40 75 A Anläggning för 

l. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av besträlat kärnbränsle 

23.50 75 A Anläggning för behandling eller lagring av abestrålat 
kärnbränsle. 

KEMISKA PRODUKTER 
24.10-1 125 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen. 
24.10-2 110 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka högst 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen. 
24.10-3 150 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka kloralkali med amalgammetoden. 
24.10-4 125 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka Idoralkali med annan metod än amalgammetoden. 
24.10-5 125 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än l 00 000 ton andra oorganiska ämnen än 
Idoralkali per kalenderår. 

24.20 62 B Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell 
skala tillverka läkemedelssubstanser. 

24.30 25 c Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt 
tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.40-1 135 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider) 

24.40-2 125 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka högst 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider) 

24.40-3 125 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för fårg och lack i form av 
basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer 

24.40-4 120 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för fårg och lack - övriga ämnen 

24.40-5 110 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bränsle ur vegetabiliska eller animaliska o\jor. 

24.50 62 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
l. genom biosyntetiska reaktioner av 
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, 



b) organiska syror, eller 
c) biopolymerer, eller 
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamåL 

24.60-1 160 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande 
gödselmedel. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24. 10. 

24.60-2 135 B Anläggning får tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av sprängämnen, fotokentikalier och 
bekämpningsmedel. 
Tillståudsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10. 

24.60-3 45 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd 
gas. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till 
bassängbad, 
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent 
aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där 
tillverkningen sker, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24. l O 

24.60-4 45 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av andra oorganiska ämnen än de som nämns i 24.60-
l, 24.60-2 eller 24,60-3. 

Tillståudsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

l. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till 
bassängbad, 

2. tillverkning av natriumhypoldorit i vatten med högst 2 procent 
aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där 
tillverkningen sker, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24. lO 

24.70 25 c Anläggning för framställning genom destillation av mer än 5 000 
ton gas per kalenderår. 

24.7001 8 u Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 
ton gas per kalenderår. 

24.80 25 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt 
som, enligt fåreskrifter om ldassificering och märlming av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna får att klassificeras med 
de riskfraser som ingår i faraklasserna "mycket giftig", "giftig", 
"frätande", "cancerframkallande, "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig". 
Tillståudsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81 

24.81 25 c Anläggning får att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.90 25 c Anläggning får att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något kemisk produkt 
som, enligt fåreskrifter om klassificering och märkning av 



kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med 
de riskfraser som ingår i faraklasserna "mycket giftig", "giftig", 
''frätande", cancerframkallande, ''mutagen'' 
''reproduktionstoxisk'' eller ''miljöfarlig''. 

24.100 20 c Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
någon annan beskrivning i denna bilaga. 

24.110-1 70 B Anläggning for att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka- mer än 20 000 ton per kalenderår-
l. gas- eller vätskefonniga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. tillverkning av mindre än l 00 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt 
som, enligt fdreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, år 
ldassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med 
de riskfraser som ingår i faraklasserna 11mycket giftig", n giftig", 
"frätande11

, "cancerframkallande", "mutagen11
, 

''reproduktionstoxisk'' eller "miljöfarlig 11
, 

2. tillverkning av fårg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst l 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 
ton per kalenderår, 
4. tillverlming av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
5. verksamhet som år tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-2 55 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än 2 000 men högst 20 000 ton 
per kalenderår -
l. gas- eller vätskefonniga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotelmiska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. tillverkning av mindre än l 00 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt 
som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
ldassificerad eller uppfyller kriterierna fOr att ldassificeras med 
de riskfraser som ingår i faraklasserna "mycket giftig", 11 giftig", 
"frätande", "cancerframkallande", "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller nmiljöfarlign, 
2. tillverlming av fårgeller lack, om tillverlmingen uppgår till 
högst l 000 ton per kalenderår, 
3. tillverlming av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 
ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-3 45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än l 000 men högst 2 000 ton per 
kalenderår -



l. gas- eller vätskefonniga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängänmen, 
4. pyrotekniska artildar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. tillverkning av mindre än l 00 ton per kalenderår, om det i 
verksambeten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt 
som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspekrionen har meddelat, är 
ldassificerad eller uppfyller kriterierna får att klassificeras med 
de riskfraser som ingår i faraklasserna n mycket giftig", "giftig", 
"frätande", n cancerframkallande", "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", 
2. tillverkning av fårgeller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst l 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 
ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
5. verksambet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-4 45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än eller lika med l 00 men högst 
l 000 ton per kalenderår -
l. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. tillverkning av mindre än l 00 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte anvånds eller tillverkas någon kemisk produkt 
som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna får att ldassificeras med 
de riskfraser som ingår i faraklasserna n mycket giftig", "giftig11

, 

"frätande", "cancerframkallande n, "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller !!miljöfarlig", 
2. tillverkning av fårg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst l 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodnkter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 
ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
5. verksambet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120-1 32 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
l. mer än l O ton fårg eller lack per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 24.11 O, 
2. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 
3. andra kemiska produkter, om verksambeten inte är 
tillståndspliktig enligt 24.11 O. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20 

24.12001 lO u Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst l O ton fårg eller lack per 
kalenderår. 



24.120-2 25 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksambeten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120-3 15 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell sirnia tillverka mer än l 000 ton men högst 2000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksambeten inte är 
tillståndspliktig enligt 24 .Il O. 
Amuälningsplikr enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksambeten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120-4 12 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än l O ton men högst l 000 ton 
rengöringsmedel eller laoppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksambeten inte är 
tillståndspliktig enligt 24 .Il O. 
Amuälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksambeten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.12002 6 u Anläggning får att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst l O ton rengöringsmedel eller 
laoppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

24.12003 lO u Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation. 

24.130 25 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-
, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka 
l. sprängämnen, 
2. pyrotelmiska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än l O ton farg eller lack per kalenderår, 
5. mer än l O ton rengöringsmedel eller laoppsvårds-, kosmetik 
eller hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

24.13001 lO u Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-
, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka 
l. högst l O ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst l O ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik 
eller hygienprodukter per kalenderår. 

24.140-1 45 c Anläggning får att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Amuälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksambeten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-2 25 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än lO men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksambeten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-3 15 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 500 kg men högst lO ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksambeten är tillståndspliktig enligt 39.20. 



24.140-4 8 c Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.150 25 c Anläggning för behandling av mellanprodukter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller arunålningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 24.10-24.140. 

GUMMI- OCH PLASTV AROR 
25.10-1 75 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än l O 000 ton o vulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

25.10-2 50 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi varor, om 
produktionen baseras på mer än 2 000 ton men högst l O 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillständspliktig enligt 39.20. 

25.11-1 40 c Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi varor, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 25.1 O, 
39.20 eller 39.30. 

25.11-2 25 c Anläggning får att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än l 00 ton men högst 500 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller arunålningspliktig enligt 25.1 O, 
39.20 eller 39.30. 

25.11-3 15 c Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 50 ton men högst l 00 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 25.1 O, 
39.20 eller 39.30. 

25.11-4 lO c Anläggning får att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än l ton men högst 50 ton ovulkad 
gmnmiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 
39.20 eller 39.30. 

25.1101 4 u Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst l ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

25.20-1 32 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår, 

25.20-2 40 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av 
l. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller 
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.20-3 25 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av 



l. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men högst 
500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.30 15 c Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om 
l. produktionen baseras på mer än l ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20. 

25.3001 4 u Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om produktionen baseras på högst l ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.40 25 B Anläggning för flarnlaminering med plast. 
25.50-1 20 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller arnnälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-2 lO c Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men 
högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-3 8 c Anläggning där produktionen baseras på mer än l ton men högst 
20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.5001 4 u Anläggning där produktionen baseras på högst l ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
tillverlming av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

25.50-4 32 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-5 20 c Anläggning där produktionen baseras på mer än l O ton men 
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-6 12 c Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men högst 
l O ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller arnnälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-7 lO c Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men högst 



5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-8 8 c Anläggning där produktionen baseras på mer än l ton men högst 
3 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.5002 4 u Anläggning där produktionen baseras på högst l ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 

Glas, glasvaror och keramiska produkter 
26.10 62 B Anläggning för 

l. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per 
kalenderår, eller 
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, 
inklusive tillverkning av mineralull. 

26.1001 12 u Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
26.20-1 45 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 

blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att mer än l 000 ton 
glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrrrkas 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillständspliktig enligt 26. l O. 

26.20-2 25 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att mer än 5 men högst l 000 
ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.20-3 45 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verkaamheten innebär att mer än 2 000 ton andra 
glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.20-4 25 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att mer än 500 men högst 2 
000 ton andra glasråvaror förbrrrkas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.30 12 c Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att 
l. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26. l O eller 26.20. 

26.3001 6 u Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 



av glas, om verksamheten innebär att 
l. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

26.40 25 c Anläggning for tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 26.1 O. 

26.50 45 B Anläggning för att genom bränning 
l. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per 
kalenderår, eller 
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som 
överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som 
överstiger 300 kilogram per kubilaneter. 

26.51 45 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

26.5101 8 u Anläggning for att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

26.60 32 c Anläggning för tillverkning av mer än l 00 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillständspliktig enligt 26.50 eller 26.51. 

26.6001 6 u Anläggning for tillverkning av högst l 00 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

Cement, betong, kalk, krita och gips 
26.70 160 A Anläggning för att 

l. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

27.7001 lO u Anläggning for att 
l. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår. 

26.80 160 B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 26.70. 

26.90 38 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per 
kalenderår. 

26.100 25 c Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70-26.90. 

26.10001 8 u Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för 
en prodnlction högst 5 ton per kalenderår. 

26.110 15 c Anläggning for tillverkning av mer än 500 ton 
l. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.11001 8 u Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
l. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.120 32 c Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 

26.12001 8 u Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 
Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

26.130 70 B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter. 
26.140 70 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130. 
26.150-1 25 c Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser. 



26.150-2 20 c Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanfår område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar 
under en tolvmänadersperiod. 

26.150-3 T u Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 
under en tolvmänadersperiod. 

26.160 12 c Anläggning får tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 90.100 eller 
90.110. 

26.90001 12 u Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större 
än l 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är större än 800 ton per kalenderår. 

26.90002 4 u Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst l 
000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

STÅL OCH METALL 
27.10-1 200 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 

sekundär produktion), inklusive utrustning får kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger l 000 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-2 125 A Anläggning får produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), iuklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger l 00 000 ton men inte 
l 000 000 ton per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-3 175 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning får kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 
l 00 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-4 62 A Anläggning får produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inldusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår. 
Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.1001 38 u Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.20-1 90 A Anläggning får 
l. produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 tonjärn 
eller stål (primär eller sekrmdär produktion), eller 
2. behandling av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton 
järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30. 

27.20-2 75 A Anläggning för 
l. produktion av högst 50 000 tonjärn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), eller 
2. behandling av högst 50 000 ton järnbaserade metaller genom 
varmvalsning. 
Tillständsplikt enligt dem1a beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27. lO eller 27.30. 

27.30-1 150 A Anläggning får behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår. 



27.30-2 100 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 120 000 men högst 500 000 ton råstål 
per kalenderår. 

27.30-3 100 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
hannnarsrnide, om slagenergin per hammare överstiger 50 

kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 
megawatt 

27.30-4 75 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än l O 000 
ton per kalenderår. 

27.30-5 62 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrulming av zink av mer än l 000 
men högst l O 000 ton per kalenderår. 

27.30-6 38 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än l 00 men 
högst l 000 ton per kalenderår. 

27.30-7 20 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbru!ming av zink av högst l 00 ton 
per kalenderår. 

27.30-8 75 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
med utsläpp av mer än l O 000 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-9 62 A Anläggning för behandling av j ämbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
med utsläpp av mer än l 000 men högst l O 000 rn3 process- eller 
sköljvatten. 

27.30-10 45 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
med utsläpp av mer än l 00 men högst l 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

27.30-11 20 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
med utsläpp av högst l 00 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-12 20 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
utan utsläpp av process- eller sköljvatten. 

27.31 50 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än l 00 000 ton stål per kalenderår. 

27.32-1 55 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 20 000 men högst 100 000 ton stål per 
kalenderår. 

27.32-2 45 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 20 000 ton stål per kalenderår. 

27.40-1 50 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än l O 000 ton 
järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används. 



27.40-2 45 B Anläggning for gjutning for en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 tonjärn eller stål per kalenderår där form- eller 
gjutsand används. 

27.40-3 32 B Anläggning for gjutning för en produktion av mer än l O 000 ton 
järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand 
används. 

27.40-4 20 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst l O 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form-
eller gjutsand används. 

27.50-1 32 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för en 
produktion av 
l. mer än l 000 ton men högst 5 000 tonjärn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 
eller 
2. mer än l 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.1 O l. 

27.50-2 25 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för 
en produktion av 
l. mer än 500 ton men högst l 000 tonjärn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 
eller 
2. mer än 500 ton men högst l 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-3 20 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, 
för en produktion av 
l. mer än 1000 ton men högst 5 000 tonjärn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 
eller 
2. mer än l 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.1 O l. 

27.50-4 20 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, 
för en produktion av 
l. mer än 500 ton men högst l 000 tonjärn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 
eller 
2. mer än 500 ton men högst l 000 ton alutninium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.1 O l. 

27.60 8 c Anläggning för gjutning för en produktion av mer än lO ton järn, 
stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 
27.101. 

27.6001 4 u Anläggning för gjutning för en produktion av högst lO ton järn, 
stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.70-1 150 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-2 85 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 



27.70-3 45 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 3 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-j ärrnuetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-4 38 A Anläggning for att av malm eller slig producera mer än l 000 ton 
men högst 3000 ton icke-j ärrnuetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemislat eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-5 125 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 80 000 ton icke-j ärrnuetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-6 62 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
jännnetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-7 45 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
jännnetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytislca processer. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-8 38 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än l 000 ton men högst 3 000 ton icke-j ärrnuetall 
per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.80 32 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial 
producera ickej ärmuetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemisim eller elektrolytiska processer. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70. 

27.90-1 !50 A Anläggning for att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 80 000 ton icke-jännnetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska 
processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 

27.90-2 95 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
j ärrnuetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 

27.90-3 55 A Anläggning för att av anrilmd malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än l 000 ton men högst 20 000 ton icke-
j ärrnuetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 



Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksambeten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 

27.91 25 B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera icke järnmetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70-27.90. 

27.100-1 160 A Anläggning för smältning av icke-järnruetall eller 
återvinningsprodukter, inldusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 

27.100-2 120 A Anläggning för smältning av icke-järnruetall eller 
återvinningsprodukter, inldusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än l O 000 men högst 
50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

27.100-3 85 A Anläggning för smältning av icke-järnruetall eller 
återvinningsprodukter, inldusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer ån l 000 men högst l O 
000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

27.10001 lO u Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inldusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av högst l 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 

27.101-1 105 B Anläggning för smältning av zink, inldusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 20 000 ton zink per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksambeten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-2 95 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 men högst 20 
000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksambeten är tillståndspliktig 
enligt 27.100. 

27.110-1 45 B Anläggning för smältning av mer än l 000 men högst 5 000 ton 
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte 

l. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 
27.101 

27.110-2 32 B Anläggning får smältning av mer än 50 men högst l 000 ton 
icke-järnruetall eller återvinningsprodukter, inldusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte 

3. gjuterier, eller 

l. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 
27.101. 

27.110-3 lO u Anläggning får smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall. 

27.120-1 150 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara och 
genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 



27.120-2 105 B Anläggning for yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärmnetall per 
kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.120-3 55 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår 
ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 
27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beshivning gäller inte. gjuterier. 

27.120-4 32 B Anläggning for yrkesmässig smältning eller raffinering av högst 
3 000 ton ickejärmnetall per kalenderår ur annan råvara och 
genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beshivning gäller inte gjuterier. 

27.130-1 110 B Anläggning for gjutning av andra metaller än järn, stål, zinlc, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 20 000 
ton per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-2 62 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än l O 000 
ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-3 45 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 3 000 
ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27 .l 00 eller 27.1 O l. 

27.130-4 32 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zinlc, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än l 000 
ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-5 25 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 200 ton 
men högst l 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beshivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-6 20 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, får en produktion av mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beshivning gäller inte om 
verksamheten är tillständspliktig enligt 27 .l 00 eller 27.101. 

27.140 lO c Anläggning for gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än l ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 
27.130. 

27.14001 4 u Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, fOr en produktion av högst l ton per 
kalenderår. 

YTBEHANDLING A V METALL ELLER PLAST M.M. 

Ytbehandling, avfettning och fåraborttagning m.m. 
28.10-1 55 B Anläggning for järnfosfatering eller annan kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 



kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än l O 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-2 45 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än l 000 men 
högst l O 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-3 25 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än l 00 men 
högst l 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-4 20 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sarurnanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst l 00 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-5 20 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till avloppsvatten. 

28.1001 6 u Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 30 
kubikmeter. 

28.20-1 50 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om 
l. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger l 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger uppbov till mer än lO 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-2 32 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om 
l. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger l 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än l 000 kubikmeter men 
högst l O 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-3 20 B Anläggning får kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om 
l. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger l 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst l 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt eniigt denna beskrivning gäller inte 
l. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 



28.20-4 20 B Anläggning får kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om 
l. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger l 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än l O kubikmeter men högst 
l 00 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beshivning gäller inte 
l. betning med betpasta, 
2. jämfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.30-1 50 B Anläggning får 
l. beläggning med metall på arma! sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer 
än l O 000 kubHaneter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än l O 000 kubHaneter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beshivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.30-2 32 B Anläggning får 
l. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer 
än l 000 kubilaneter avloppsvatten men högst l O 000 
kubikmeter per kalenderår, eller 
2. våttrumling av arman metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än l 000 kubilaneter men 
högst l O 000 kubHaneter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beshivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.30-3 25 B Anläggning får 
l. beläggning med metall på armat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer 
än l 00 kubHaneter men högst l 000 lutbilaneter avloppsvatten 
per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än l 00 kubHaneter men högst 
l 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beshivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod 

28.30-4 20 B Anläggning för 
l. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer 
än l O kubikmeter men högst l 00 kubHaneter avloppsvatten per 
kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än l O kubikmeter men högst 
l 00 kubHaneter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beshivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.40 lO c Anläggning får annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än l kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Aumälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30. 



28.4001 4 u Anläggning för 
l. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksambeten ger upphov till 
högst l kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst l O kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

28.50-1 50 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning 
av mer än l O 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-2 32 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrulming 
av mer än l 000 ton men högst l O 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndsoliktig enligt 27.30. 

28.50-3 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning 
av mer än l 00 ton men högst l 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksambeten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-4 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning 
av mer än 2 ton men högst l 00 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-5 32 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrulming 
av mer än l O 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-6 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrulming 
av mer än l 000 ton men högst l O 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och !il ter. Tillständsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-7 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning 
av mer än l 00 ton men högst l 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-8 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning 
av mer än 2 ton men hö g st l 00 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.60 lO c Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än l kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20. 

28.6001 4 u Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om verksamheten ger upphov till högst l kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.70-1 15 c Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter, 
för 
l. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 28. 10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än lO 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksambeten inte 
är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 



4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än l ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än l ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallforbrukning av mer än 50 
ldlogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med valrnummetod, om metallförbrukningen 
uppgår till mer än 500 ldlogram per kalenderår. 

28.70-2 lO c Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, for 
l. järnfosfatering, om verksamheten inte år tillständspliktig 
enligt 28. 10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än l O 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte 
är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än l ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än l ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med valrnummetod, om metallförbrulmingen 
uppgår till mer än 500 ldlogram per kalenderår. 

28.71 8 c Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70. 

28.7101 4 u Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 
28.80 32 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 

yrkesmässigt ta bort lack eller fårg från mer än 50 ton metallgods 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
39.10, 39.20 eller39.40. 

28.90 20 c Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller fårg, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 28.80, 39 .l O, 39.20 eller 39.40. 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 
31.10 150 A Anläggning för tillverkning av batterier eller aclrnmulatorer där 

kadmium, bly eller kvicksilver ingår. 
31.20 70 B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där 

inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår. 
31.30 12 c Anläggning for tillverkning eller reparation av 

kvicksilverinnehållande ljuskällor. 
31.40 175 A Anläggning för tillverlming av grafitelektroder genom bränning 

eller grafitisering. 
31.50 175 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40. 
31.60 20 c Anläggning för tillverlming av elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 

METALLBEARBETNING M.M. . 

34.10 20 c Anläggning för tillverkning av fler än l 00 fordonsmotorer per 
kalenderår. 

34.1001 6 u Anläggning for tillverkning av högst l 00 fordonsmotorer per 
kalenderår. 

34.20 lO c Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
34.30-1 175 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 

av fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 125 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än l 00 000 men högst 200 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 



34.30-3 100 B Anläggning får tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 50 000 men högst 100 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 50 B Anläggning får tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 25 000 men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-5 125 B Anläggning får tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-6 75 B Anläggning får tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 5 000 men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 38 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än l 000 men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.40 32 c Anläggning för tillverkning och sammausättning per kalenderår 
av 
l. fler än l 00 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än l O men högst l 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikt enligt derrna beskrivning gäller inte om 
verksambeten är tillståndspliktig enligt 34.30. 

34.4001 8 u Anläggning för tillverkning och sammausättning per kalenderår 
av 
l. högst l 00 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. högst lO motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till mer än 3,5 ton. 

34.50 32 c Anläggning för 
l. tillverkning av jämvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplau, eller 
3. reparation av flygplan. 

34.60 110 A 
Anläggning där det fårekommer maskinell metallbearbetning 
med en tillverkningsyta (exklusive yta får endast montering) 
större än l 00 000 kvadrattneter. 

34.70-1 75 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym får skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter, om verksambeten inte är tillständspliktig enligt 
34.30 eller 34.60. Med total taukvolym avses såväl volymen i ett 
fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som 
är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade 
behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

34.70-2 62 B Anläggning där det fårekommer maskinell metallbearbetning och 
där total taukvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 men 
högst 75 kubikmeter, om verksambeten inte är tillståndspliktig 
enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl 
volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

34.80-1 32 c Anläggning där det fårekommer maskinell metallbearbetning och 
där total taukvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än l O 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksambeten inte är 
tillstånds- eller amnälningspliktig enligt någon av 



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

34.80-2 15 c Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst l O kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller arunålningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tanlcvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.80-3 lO c Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydraulolj or i metallbearbetningsmaskinerna är större än l 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller amnälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70,35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.8001 4 u Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 
liter men högst l kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl 
volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

35.10 175 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 
utvinning av olja eller gas inom havsområden! om verksamheten 
inte orövas enligt Il kap. miljöbalken. 

35.1001 85 u Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning 
nära kusten får montering, utrustning, ombyggnad, reparation, 
underhåll eller lilcnande åtgärd. 

35.20 10 c skeppsvarv. 

FÖRBRUKNING A V ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
39.10 95 B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter 

med en förbrulming av organiska lösningsmedel, om 
förbrulcningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 
200 ton per kalenderår. 
Med förbmkning avses den totala mängd organiska 
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla 
flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvändning. 

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



39.20-1 80 B Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfårg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j). läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39 .l O andra stycket. 

39.20-2 70 B Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfårg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av trä ytor, 
i) träimpregnering, 
j). läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) arman beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med forbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-3 62 B Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfärg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j). läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 



o) omvandling av gnmmi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med forbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.2001 25 u Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel 
forbrukas per kalenderår i 
a) djuptryck av publikationer, 
b) bandlackering, eller 
c) träimpregnering. 
Med förbrukning avses detsamma som i 3 9 .l O andra stycket. 

39.20-4 82 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 
200 ton per kalenderår i tillverlming av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39 .l O andra stycket. 

39.20-5 70 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 
50 men högst 200 ton per kalenderår i tillverlming av 
farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 3 9 .l O andra stycket. 

39.2002 38 u Anläggning där organiska lösningsmedel forbrukas med högst 50 
ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med fOrbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-6 82 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 
200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfårg, lim eller 
andra beläggningspreparat 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-7 70 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 
l 00 men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, 
tryckfarg, lim eller andra beläggningspreparat 
Med förbrukning avses detsamma som i 39 .l O andra stycket. 

39.2003 38 u Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 
l 00 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfarg, lim eller 
andra beläggningspreparat 
Med fOrbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 



39.30 12 c Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
l. mer än 15 ton i miloffset med heatsetfårg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering, 
3. mer än l ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som enligt foreskrifter om ldassificering 
och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "misstänks kunna ge cancer", 
"kan ge cancer", nkan ge ärftliga genetiska skador'', "kan ge 
cancer vid inandning!!, "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" 
eller "kan ge fosterskador 11

, 

4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än l kilogram i kemtvätt, 
9. mer än l O ton i läderbeläggning, 
l O. mer än 5 ton i skotill verkning, 
Il. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än lO ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamrna som i 39 .l O andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

39.3001 8 u Anläggning där organiska lösningsmedel forbrukas per 
kalenderår med 
l. högst 15 ton i miloffset med heatsetfårg, 
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering, 
3. högst än l ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering 
och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "misstänks kunna ge cancer", 
"kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge 
cancer vid inandning'', ''kan ge nedsatt fortplantningsförmåga'' 
eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 15 ton i beläggning av trä ytor, 
8. högst l kilogram i kemtvätt, 
9. högst l O ton i läderbeläggning, 
JO. högst 5 ton i skotillverkning, 
Il. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 5 ton i limbeläggning, 
13. högst 5 ton i annan beläggning, 
14. högst 15 ton i omvandling av gnnnni, eller 
15. högst JO ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 



fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna besklivning gäller inte om 
verksambeten är amnälningspliktig enligt 39.30. 

39.40 70 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
l. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med 
förbrnlming avses detsannna som i 39 .l O andra stycket. 
Vid tillämpningen av fårsta stycket skall inte medrälmas sådana 
organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen 
(2007:846) om fluorerande västhusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den 
förordningen. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksambeten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

39.50-1 12 c Anläggning där det per kalenderår fårbrukas mer än l ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksambeten är tillständs-eller amnälningspliktig enligt 39.10, 
39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrnlming avses detsamrna som i 39.10 andra stycket. 

39.5001 lO u Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst l ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. Med fårbrukning avses 
detsamrna som i 39 .l O andra stycket. 

39.50-2 20 c Anläggning där det per kalenderår fårbrukas mer än totalt l O ton 
men högst 25 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillständs-eller amnälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 
39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-3 12 c Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton 
men högst l O ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksambeten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.1 O, 39.20, 39.30 eller 
39.40. 
Med fårbrukning avses detsamma som i 3 9 .l O andra stycket. 

39.5002 lO u Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men 
högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamrna som i 3 9 .l O andra stycket. 

39.5003 8 u Anläggning där det per kalenderår fårbrukas mer än 0,5 -men 
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med fårbrukning avses 
detsamma som i 39 .l O andra stycket. 

39.5004 3 u Anläggning där det per kalenderår fårbrukas högst 500 kg 
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som 
i 3 9 .l O andra stycket. 
LAGRING A V BRÄNSLEN OCH KEMISKA 
PRODUKTER M.M. 

39.60-1 75 B Anläggning för lagring eller hantering av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett tillfiille eller 
hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 
2. Andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är ldassificerade eller 
uppfyller kriterierna för att ldassificeras med de riskfraser som 
ingår i faraklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande". 
''cancerframkallande'', "mutagen'', "reproduktions toxisk'' eller 
"miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton 



vid ett och samma til!Hille eller hanteras mer än 500 000 ton per 
kalenderår, eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i l och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma 
tillfåll e. 

39.60-2 50 B Anläggning för lagring eller hantering av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 500 000 ton 
vid ett tillfålle eller hantering av mer än 2 500 000 men högst 
5 000 000 ton per kalenderår, 
2. Andra kemiska produkter som enligt föreslaifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, år klassificerade eller 
uppfyller laiterierna får att ldassificeras med de riskfraser som 
ingår i faraklasserna "mycket giftig'', ''giftig'', "frätande''. 
''cancerframkallande'', "mutagen'', ''reproduktionstoxisk" eller 
"miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 25 000 men 
högst 50 000 ton vid ett och samma tillfålle eller hanteras mer än 
250 000 men högst 500 000 ton per kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än l 000 000 men högst 2 000 000 ton 
vid ett och samma tillfålle. 

39.60-3 25 B Anläggning för lagring eller hantering av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 250 000 ton 
vid ett tillfåll e eller hantering av mer än 500 000 men högst 2 
500 000 ton per kalenderår, 
2. Andra kemiska produkter som enligt föreslaifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, år klassificerade eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 
ingår i faroldassema "mycket giftig", "giftig", "frätande". 
''cancerframkallande'', ''mutagen'', ''reproduktionstoxisk" eller 
"miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 5 000 men 
högst 25 000 ton vid ett och samma tillfåll e eller hanteras mer än 
50 000 men högst 250 000 ton per kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 men högst l 000 000 ton vid 
ett och samma tillfålle. 

39.70 15 c Anläggning för lagring av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfålle,2. andra 
kemiska produkter än som avses i l, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad eller uppfyller laiterierua får att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faraklasserna "mycket 
giftig", ''giftig", "frätande'', "cancerframkallande", mutagen", 
"reprodiktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än l ton vid ett och samma tillfåll e, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 2 om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfålle. 

39.7001 4 u Anläggning för lagring av 



l. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfålle,2. andra 
kemiska produkter än som avses i l, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroldassema "mycket 
giftig", 11 giftig", 11 frätande", "cancerframkallande", mutagen", 
"reprodiktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
högst l ton vid ett och samma tillfålle, Eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 2 om det i 
anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

39.80 20 B Anläggning får lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 39.60. 

39.8001 4 u Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår. 

39.90 8 c Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller arma t träbränsle per kalenderår. 

39.9001 4 u Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Gasformiga bränslen 
40.10 45 B Anläggning får framställning av mer än 150 000 kubikmeter 

gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30. 

40.20 20 c Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om 
verksamheten inte är tillständspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 
40.10. 

Kärnkraft 
40.30 A Kärnkraftverk eller armarr kärnreaktor. 

Förbränning 
40.40-1 125 A Anläggning för fårbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 300 megawatt. 
40.40-2 50 A Gasturbin 
40.50-1 82 B Anläggning får fårbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.50-2 50 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 50 och högst l 00 megawatt, om verksamheten 
inte är tillständspliktig enligt 40.40. 

40.51 45 B Anläggning får förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50. 

40.60-1 12 c Anläggning för fårbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om också annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. stationär fårbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat 
vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller40.70. 



40.60-2 8 c Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 500 ldlowatt men högst 5 MW, om också annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beshivning gäller inte 
l. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat 
vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller40.70. 

40.60-3 12 c Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än lO MW men högst 20 MW, om inget annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
l. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat 
vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.6001 6 u Anläggning for forgasning med en total installerad tillförd effekt 
av högst lO MW 

40.70 32 c Gasturbinanläggning med en total installerad tillford effekt av 
högst 20 megawatt. 

Vindkraft 
40.80-1 38 A Enstaka vindlcraftverk eller gruppstation för vindlcraft med tre 

eller flera vindlcraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sannnarrlagda uteffekten är mer än 15 MW 

40.80-2 25 A Enstaka vindhaftverk eller gruppstation for vindlcraft med tre 
eller flera vindlcraftsaggregat uppforda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är minst l men högst 15 MW. 

40.8001 4 u Enstaka vindlcraftverk eller gruppstation för vindlcraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sannnarrlagda uteffekten är högst l megawatt. 

40.90 B Verksamhet med 

l. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 150 meter, 

2. ett vindlcraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses 
i l, eller 

3. ett vindlcraftverk som inldusive rotorblad är högre än 150 
meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, 
om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påböJjades. 

lO 
Grundavgift för första vindkraftverket. 

5 
Tillkommande avgift för vaJje ytterligare vindkraftverk, utöver 
det första för vilket grundavgiften utgår. 

40.95 B Verksamhet med 

l. sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) och vart och ett av vindlcraftverken inldusive 
rotorblad är högre än 120 meter, 

2. ett vindkraftverk som inldusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses 
i l, eller 

3. ett eller flera vindkraftverk som vart och ett inldusive 



rotorblad är högre än 120meter och står tillsammans med så 
mänga andra sådana vindkraftverk att gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten 
påbötjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de 
andra vindkraftverken påbörjades. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90. 

Grundavgift för första vindkraftverket. 
8 Tillkommande avgift för varje ytterligare vindkraftverk, utöver 
4 det första för vilket grundavgiften utgår. 

40.100 c Verksamhet med 

l. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbötjas efter att verksamheten 
med det andra vindkraftverket påbörjades. 

Amnälningsplikr enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndsplikrig enligt 40.90 eller 40.95. 

Grundavgift för första vindkraftverket. 

6 
Tillkommande avgift för varje ytterligare vindkraftverk, utöver 
det första för vilket grundavgiften utgår. 

3 

40.10001 4 u Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
lägre än 50 meter, 

Värmepumpar och kylanläggningar m.m. 
40.110 20 c Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekr av mer än l O 
megawatt. 
Amnälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller 
tillförsel genom vattentäkt. 

40.120 8 c Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
mega wattimmar. 

40.12001 4 u Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
mega wattimmar. 

V ATTENFÖRSÖRJNING 
41.9001 15 u Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 50 000 personer 
41.9002 10 u Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 

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

41.9003 6 u Vattenverk för högst 5 000 personer 

RIVNING M.M. 



45.10 A Verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor 
nedmonteras eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till 
dess att reaktorn upphört genom att allt kärnbränsle och annat 
radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats frän 
anläggningsplatsen. 

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELsHANTERING 
50.10 lO c Anläggning för tvättning av 

l. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än SOO tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än l 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1001 6 u Anläggning för tvättning av 
l. f<irre än eller lika med S 000 personbilar per kalenderår, 
2. fårre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. f<irre än eller lika med SOO tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. farre än eller lika med l 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

S0.1002 3 u Anläggning för tvättning av l. Fler än 2SO personbilar per 
kalenderår 2. fler än S O andra motorfordon per kalenderår 

50.1003 T u Anläggning for tvättning av l högst 250 personbilar per 
kalenderår 2. högst 5 andra motorfordon per kalenderår 

50.20-1 lO c Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 
39.70 eller 39.80. 

S0.20-2 8 c Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än l 000 
knbiktneter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beslaivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller amuälningspliktig enligt 39.60, 
39.70 eller 39.80. 

50.2001 4 u Anläggning där det per kalenderår hanteras högst l 000 
kubikmeter flytande motorbränsle for försäljning. 

50.20-3 lO c Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 milj on 
normalkubilaneter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 
39.70 eller 39.80. 

50.20-4 8 c Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än l milj on 
norrnalknbiktneter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 
39.70 eller 39.80. 

50.2002 4 u Anläggning där det per kalenderår hanteras högst l miljon 
normalknbilaneter gas avsedd som motorbränsle for forsäljning. 

50.2003 6 u Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 
50.2004 4 u Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 

INFRASTRUKTUR 
63.10-1 200 B Hamn där trafik medges for fartyg med en bruttodräktighet på 

mer än l 350. Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per 
kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beslaivning gäller inte 
l. hanm för Försvarsmakten, eller 
2. farjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 



63.10-2 125 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än l 350. Allmän hamn med 2 000- 5 000 anlöp kalenderår 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. hamn for F örsvarsmakren, eller 
2. farjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-3 75 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än l 350. Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. hamn fOr Försvarsmakten, eller 
2. farjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-4 25 B Hamn där trafik medges for fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än l 350. Allmän hamn medlO-50 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. hamn for Försvarsmakten, eller 
2. farjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-5 20 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräkrighet på 
mer än l 350. Allmän hamn med högst lO anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l . hamn for F örsvarsmakren, eller 
2. farjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.20 20 c Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Amnälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn 
som är tillståndspliktig enligt 63. l O. 

63.30-1 175 A Civil flygplats med en instrnmentbana som är längre än l 200 
meter. Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som 
är tillståndsplilctig enligt 63 .40. 

63.30-2 100 A Civil flygplats med en instrnmentbana som är längre än l 200 
meter. Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som 
är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.30-3 75 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än l 200 
meter. Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som 
är tillståndspliktig enligt 63 .40. 

63.30-4 38 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än l 200 
meter. Högst 5 000 landningar per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som 
är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.40 55 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastrnktur fdr militär 
flygverksamhet, om instrnmentbanan på flottiljflygplatsen eller 
den civila flygplatsen är längre än l 200 meter. 

63.4001 8 u Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur fdr militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller 
den civila flygplatsen är kortare än l 200 meter. 

63.50 lO c Flygplats for motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser 
per kalenderår äger rum. 
Amnälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40. 

63.5001 4 u Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser 
per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40. 

63.10001 150 u Väganläggning i drift upplåten fdr allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än l 000 000 000 fordonskilometer 



per kalenderår 

63.10002 95 u Väganläggning i drift upplåten för allmäu trafik, med en 
sammanlagd trafik med minst l 00 000 000 fordonskilometer 
men högst l 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår 

63.10101 150 u Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer 

63.10102 55 u Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell 
person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 
30 kilometer 

LABORATORIER 
73.10 20 c Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 

är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte laboratorier som 
l. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punlct i denna 
bilaga, 
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 
§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

73.1001 lO u Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 
är högst 5 000 kvadratmeter. 

73.1002 20 u Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total 
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter 

73-1003 lO u Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total 
golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter 

TANKRENGÖRING 
74.10-1 32 B Anläggning får rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används får förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk prodnlct, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 
ingår i faroldasserna ''mycket giftig", ''giftig'', "frätande", 
''cancerframkallande", ''mutagen'', "reproduktionstoxisk'' eller 
"miljöfarlig". 

74.10-2 20 B Anläggning får rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
armarr verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
ldassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 
ingår i faraklasserna "mycket giftig", "giftig11

, "frätande", 
''cancerframkallande'', ''mutagen'', "reproduktionstoxisk'' eller 
"milj ö farlig". 

74.20 15 c Anläggning för rengöring av cisterner, tanlcar eller fat som 
används för förvaring eller får transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10. 

HÄLSO- OCH SJUKV ÅRD 
85.10 32 c sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 15 u Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

85.20 12 c Anläggning får sterilisering av sjukvårdsartildar, om etylenoxid 
används som steriliseringsmedeL 



85.3001 4 u Tandläkarmottagning 

RENING A V A VLOPPSV ATTEN 
90.10-1 100 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 100 000 

personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än l 00 000 
personekvivalenter. 

90.10-2 75 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 20 000 
personer men högst l 00 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
20 000 personekvivalenter men högst l 00 000 
personekvivalenter. 

90.10-3 50 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

90.20-1 25 c Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 500 
personekvivalenter, om verksamheten inte är tillständspliktig 
enligt 90.10. 

90.20-2 20 c Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.2001 15 u Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än l 00 
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter. 

90.2002 12 u Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad får mer än 25 
personekvivalenter men högst l 00 personekvivalenter. 

AVFALL 

Mellanlagring 
90.30-1 45 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den 

totala avfallsmängden vid något enskilt tillfalle utgörs av 
l. mer än l 00 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads-
eller anläggningsändarnål, eller 
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillständspliktig enligt l. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under långre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-2 32 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den 
totala avfallsmängden vid något enskilt tillfåll e utgörs av 
l. mer än 50 000 men högst l 00 000 ton avfall som inte är 
avsett för byggnads- eller anläggningsändarnål, eller 
2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om 
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt l. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett är innan det 
bortskaffas, eller tre är innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-3 25 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om 
den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfriile utgörs av 
l. mer än l O 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om anläggningen 
inte är tillståndspliktig enligt l. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.40 15 c Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om 
den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 
lO ton. 



Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan 
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, 
eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30. 

90.4001 6 u Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om 
den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst l O 
ton. 

90.50-1 45 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till 
l. mer än 50 ton oljeavfall, 
2. mer än 300 ton blybatterier, 
3. mer än l 000 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än l O ton annat farligt avfalL 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas. 

90.50-2 32 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfåll e uppgår till 
l. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall, 
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier, 
3. mer än 500 men högst l 000 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 5 men högst lO ton annat farligt avfalL 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.50-3 25 B Anläggning får mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till 
l. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier, 
3. mer än l 00 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än l men högst 5 ton annat farligt avfall. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. anläggning får mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas. 

90.60 8 c Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av 
uttjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid 
något tillfålle uppgår till 
l. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än JOO ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än l ton annat farligt avfalL 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 



90.70-1 45 B Anläggning får sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än 7 5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamåL 

90.70-2 38 B Anläggning får sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än lO 000 ton men högst 75 
000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändarnål 

90.80 15 c Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än l 000 men högst l O 000 
ton per kalenderår. 
Amnälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70. 

90.8001 6 u Anläggning får sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är högst l 000 ton per kalenderår. 

90.90 15 c Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs 
av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag får 
förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller 
utrustning som innehäller isolerolja. 

90.100-1 100 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning ätervinna annat 
avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 
större än 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
av avfall för byggnads- eller anläggningsändarnål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.100-2 50 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat 
avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 
större än l O 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten år tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.110-1 25 c Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna armat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är större än 5 000 men högst l O 000 ton avfall 
per år, om verksan1heten inte är tillstånds- eller 
amnälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.110-2 20 c Anläggning får att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt 
90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.119-1 62 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller arma! yrkesmässigt omhändertagande 
av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av 
bilskrotningsfårordningen (2007: 186) om den hanterade 
avfallsmångden år större än l O 000 ton per kalenderår. 

90.119-2 25 B Anläggning får återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande 
av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007: 186).om den hanterade 
avfallsmängden är högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.120 15 c Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande 
av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 

Användning för anläggningsändamål 



90.130-1 45 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än l O 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sarrunanhängande plats 

90.130-2 38 B Användning för auläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 2 500 men högst l O 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats 

90.130-3 32 B Användning för auläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
fåroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än l 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en 
och sanuna sammanhängande plats 

90.130-4 25 B Användning får anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Mer än 50 men högst l 000 ton totalt upplagda massor på en och 
sanuna sammanhängande plats 

90.130-5 20 B Användning får anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan fårorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa. 
Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.140 8 c Användning för auläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
fOroreningsrisken är ringa. 

Biologisk behandling 
90.150 150 A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än l 00 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.160-l 75 B Anläggning får biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 50 000 men 
högst l 00 000 ton per kalenderår. 
l. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.160-2 38 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än l O 000 men 
högst 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.160-3 20 B Anläggning får biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men 
högst l O 000 ton per kalenderår. 
Tillständsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.16001 6 u Anläggning får biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 



kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.170-1 12 c Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall år större ån l 00 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beslcrivning gäller inte om 
verksamheten år tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-2 JO c Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än l O ton men högst l 00 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-3 8 c Anläggning får biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
större än 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.17001 4 u Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgärdsavfall är 
högst 50 ton per kalenderår. 

Förbränning 
90.180-1 250 A Anläggning där farligt avfall förbrärms, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
90.180-2 175 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än l O 000 men högst 25 000 ton 
per kalenderår 

90.180-3 100 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 men högst l O 000 ton per 
kalenderår. 

90.190 38 B Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.180. 

90.200 !50 A Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än l 00 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.210 JOO B 
Anläggning där avfall förbrärms, om den tillförda mängden 
avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beslcrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200. 

90.220-1 38 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än l O 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beslcrivning gäller inte om 



verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-2 25 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än l 000 ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-3 20 B Anläggning där avfall förbrärms, om den tillförda mängden 
avfall är större än 50 ton men högst l 000 ton per kalenderår. 
I den tillf6rda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.50- l 
000 

90.22001 6 u Anläggning där avfall förbrärms, om den tillf6rda mängden 
avfall är högst 50 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inrälmas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiätervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.230 8 c Anläggning där annat avfall än farligt avfall f6rbrärms 
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillständspliktig enligt 
90.200, 90.21 O eller 90.220. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
där endast 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavtall förbränns och 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall fårbrärms och energiåtervinns. 

Animaliska biprodukter m.m. 
90.240-1 75 B Anläggning för att på arma! sätt än genom förbränning per 

kalenderår bearbeta mer än l O 000 ton animaliska biprodukter 
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10. 

90.240-2 38 B Anläggning får att på arma t sätt än genom förbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst l O 000 ton 
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller 
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser får 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.320 eller 18.10. 

90.250 15 c Anläggning får att på arma! sätt än genom fårbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är 
kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240. 

90.260 15 c Anläggning får fårbehandling av animaliska biprodukter om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 90.240 eller 90.250. 



Uppläggning 
90.270-1 38 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller ringa i större mängd än 2 500 ton. 

90.270-2 20 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan fårorena mark, 
vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller ringa i större mängd är l 000 men högst 2 
500 ton. 

90.270-3 20 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten och där fororeningsrisken inte 
endast är ringa, eller ringa i större mängd än l 000 ton. 

90.280 8 c Uppläggning av 
l. högst l 000 ton muddermassa på ett sätt som kan fororena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken 
endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet 

Deponering 
90.290 150 A Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 

avfall, om den tillforda mängden avfall är större än l 00 000 ton 
per kalenderår. 

90.300-1 70 B Anläggning for deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-2 38 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillforda mängden avfall är större än l O 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-3 25 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton 
men högst l O 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.310-1 50 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än lO 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-2 32 B Anläggning for deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
men högst l O 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-3 20 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillforcia mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår, om verksamheten inte år tillståndspliktig enligt 
90.290 eller 90.300. 

90.320-1 280 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än l 00 000 ton per kalenderår 

90.320-2 200 A Anläggning for deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 25 000 men högst l 00 000 ton per 
kalenderår 

90.320-3 150 A Anläggning for deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än l O 000 men högst 25 000 ton per 
kalenderår 

90.330 85 B Anläggning for deponering av farligt avfall, om 
l. den tillförda mängden avfall år större ån 2 500 ton per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320. 

90.340-1 50 B Anläggning for deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än l 000 men högst 2 500 ton per 



kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.320 eller 90.330. 

90.340-2 20 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mångden avfall år högst l 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 90.330. 

90.345-1 40 Riskanläggning enligt 5 § förordning (2008:722) om 
utvinningsavfall om den tillförda mängden utvinningsavfall är 
större än l O 000 ton per kalenderår. 

90.345-2 25 Riskanläggning enligt 5 § förordning (2008:722) om 
utvinningsavfall om den tillförda mängden utvinningsavfall är 
större än 2 500 ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.345-3 15 Riskanläggning enligt 5 § fårordning (2008:722) om 
utvinningsavfall om den tillförda mängden utvinningsavfall är 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

' Annan återvinnin~ eller bortskaffande 
90.350 150 A Anläggning får att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 

består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är 
större än 20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller arnnälningspliktig enligt 90.320 
eller 90.370. 

90.360-1 38 B Anläggning får att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än l O 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda 
massor per år. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller arnnälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-2 25 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än 500 ton men högst l O 000 ton uppgrävda 
massor per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller arnnälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-3 25 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller arnnälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.370 20 c Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som bestär av 
uppgrävda fårorenade massor från den plats där anläggningen 
finns, om 
l. anläggningen finns på platsen under högst en 
tolvmånadersperiod, och 
2. verksambeten inte är tillståndspliktig enligt någon av 
beslaivningarna i 90.300-90.340. 

90.375 20 c Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som 
uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för 
avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som behandlas är 
högst 2 000 ton. 

90.380-1 62 B Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksambet där 
anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.380-2 25 B Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall per 
kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där 
anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna beshivning 



gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om 
verksamheten är amnälningspliktig enligt 90.375. 

90.390 lO c Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
l. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen 
fmns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

90.400-1 45 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade 
produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt 
halogenerade ldorfluorkarboner eller halon- Mer än 75 000 
behandlade enheter 

90.400-2 32 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade 
produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt 
halogenerade ldorfluorkarboner eller halon- Högst 75 000 
behandlade enheter 

90.410 125 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (200 l: l 063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än l 00 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller amnälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 
90.200-90.310, 90.370 eller 90.375. 

90.420-1 100 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (200 l: 1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men 
högst l 00 000 ton per kalenderår. Tillständsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-2 62 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001: 1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än l O 000 men 
högst 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
amnälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-3 38 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001: l 063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men 
högst l O 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-4 25 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall ån 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (200 l: 1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än l 000 men 
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 



90.420-5 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (200 l: l 063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men 
högst l 000 ton per kalenderår. Tillständsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.430 8 c Anläggning för att ätervinna eller bortskaffa arma! avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (200 l: l 063), om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-
90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420. 

90.440 70 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (200 l: l 063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer frän andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton per kalenderär. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller arnnälningspliktig enligt någon 
av beslaivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-
90.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400. 

90.440-1 280 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (200 l: l 063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer frän andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 25 000 
ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillstånds- eller arnnälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400. 

90.440-2 175 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (200 l: l 063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än l O 000 
men högst 25 000 ton per kalenderår. Tillständsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillständs- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 
90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 
90.320- 90.400. 

90.440-3 80 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001 :1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
men högst l O 000 ton per kalenderär. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillständs- eller 
arnnälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 
90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 
90.320- 90.400. 



90.450-1 70 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än l 000 men 
högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001: l 063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
!.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440. 

90.450-2 50 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men 
högst l 000 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (200 l: l 063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
l .förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440. 

90.450-3 25 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton farligt 
avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (200 l: l 063 ), om 
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i 
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte 
!.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440 

Långtidslagring, djupf6rvar 
90.455 150 A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst O, l viktprocent i djupt bergförvar. 

Radioaktivt avfall 
90.460 125 A Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, 

slutförvaring av radioal<tivt avfall eller lagring av radioaktivt 
avfall. 

90.470 125 A Anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring 
av anvånt kärnbränsle, kärnavfall eller arma! radioaktivt avfall 
enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 
strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.460. 
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 

92.10 20 B Skjutf<ilt för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 
20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller 
andra sprängladdningar. 

92.10001 15 u Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 

92.10002 lO u Golfbana med sammanlagt högst 18 hål 

92.10003 6 u Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 

92.20-1 12 c Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till fmkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än l 00 000 skott per kalenderår. 

92.20-2 10 c Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till fmkalibriga vapen (kaliber högst 20 



millimeter) for mer än 20 000 skott men l 00 000 skott per 
kalenderår. 

92.20-3 6 c Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) for mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

92.2001 4 u Skjutbana som är stadigvarande inrättad for skjutning utomhus 
med skarp anununition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) for högst 5 000 skott per kalenderår. 

92.30 lO c Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

TEXTILTVÄTTERIER 
93.10-1 12 c Tvätteri for mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
l. verksamheten är amnälningspliktig enligt 39.30, eller 
2. utsläpp av vatten frän verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillständspliktigt enligt 90.10. 

93.10-2 8 u Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

BEGRA VNINGSVERKSAMHET 
93.20 20 B Krematorium. 

ÖVRIGA VERKSAMHETER 

Lackering m.m. 
100.1001 15 u Förbrukning av mer än 20 ton fårgeller lack eller mer än lO ton 

pulver per kalenderår 
100.1002 8 u Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton fårgeller lack eller 

minst 2 men högst l O ton pulver per kalenderår 

Hantering av brom- eller fluorkarbaner 
101.1001 15 u Omtappning av mer än l ton fullständigt halogenerade brom-

eller klorfluorkarboner per år 
101.1002 8 u Omtappning av mer än l 00 kg men högst l ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.1003 4 u Omtappning av högst l 00 kg fullständigt halogenerade brom-

eller klorfluorkarboner per år 
101.1004 20 u Omtappning av mer än l O ton ofullständigt halogenerade brom-

eller klorfluorkarboner per år 
101.1005 8 u Omtappning av mer än l ton men högst l O ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.1006 4 u Omtappning av högst l ton ofullständigt halogenerade brom-

eller klorfluorkarboner per år 

HÄLSOSKYDDSVERKSANUIETER 

Utbildningsverksamhet och liknande 

200.10-2 5 c Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever 
200.10-3 4 c Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever 
200.10-4 4 c Internationell skola 
200.10-5 4 c Grundskola 
200.10-6 4 c Förskola, grundsärskola, specialskola 
200.10-7 l c Förskoleklass, öppen forskola 
200.10-8 4 u Folkhögskola utan boende, universitet och högskolor 

Samlingslokaler och liknande 



200.20-1 2 u Samlingslokaler 
200.20-2 l c Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
200.20-3 l u Fritidsgård och liknande 

Skönhetsvård och liknande 
200.30-1 4 u Solarium 
200.30-2 2 u Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 
200.30-3 2 u Frisersalong 

Vård och hälsa 

200.40-1 4 u Lokaler för vård eller annat omhändertagande med fler än 20 
boende 

200.40-2 2 u Lokaler för vård eller annat omhändertagande med fler än 5 
boende men högst 20 boende 

200.40-3 3 c F o tvår d, aknpunktur 
200.40-4 6 c Tatuering, piercing eller skönhetsbehandling som innebär 

silikoninjektioner 
200.40-5 2 u Kiropraktor, öronhåltagning, naprapat, sjukgymnastik och 

liknande 
200.40-6 2 u Övriga alternativa behandlingar. 

Idrott och liknande 

200.50-1 4 u Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 
200.50-2 6 c Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 

används av många människor 
200.50-3 6 u Strandbad (EU-bad) 
200.50-4 l u Strandbad (övriga bad) 

Boende 

200.60-1 24 u Bostadsinnehavare med mer än 1500 lägenheter 
200.60-2 16 u Bostadsinnehavare med mer än 500 lägenheter men högst 1500 

lägenheter 
200.60-3 12 u Bostadsinnehavare med mer än 200 lägenheter men högst 500 

lägenheter 
200.60-4 8 u Bostadsinnehavare med mer än 100 lägenheter men högst 200 

lägenheter 
200.60-5 4 u Bostadsinnehavare med mer än 25 lägenheter men högst l 00 

lägenheter 
200.60-6 2 u Bostadsinnehavare med mer än l O lägenheter men högst 25 

lägenheter 
200.60-7 tirnavgift u Bostadsinnehavare med högst l O lägenheter 
200.60-8 8 u Hotell, kursgård med övemattningsmöjlighet, folkbögskola med 

boende, med fler än 7 5 rum/lägenheter för boende, vandrahem, 
kriminalvård 

200.60-9 4 u Hotell, kursgård med övemattningsmöjlighet, folkbögskola med 
boende, med fler än 25 men högst 75 rum/lägenheter för boende, 
vandrahem, kriminalvård 

200.60-10 2 u Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkbögskola med 
boende, med högst 25 rum/lägenheter för boende, vandrahem, 
kriminalvård 

200.60-11 8 u Camping/stuganläggning med fler än 75 stugor, husvagns- eller 
tältplatser 



200.60-12 4 u Camping/stuganläggning med fler än 25 men högst 75 stugor, 
husvagns- eller tältplatser 

200.60-13 2 u Camping/stuganläggning med högst 25 stugor, husvagns- eller 
tältplatser 

200.60-14 2 u Bed & breakfast 
200.60-15 4 u Övrigt ti!Willigt boende 

Förvaring av djur 

200.70-1 4 u Lokaler för förvaring av djur 

Denna taxa träder i kraft den 
tillämpas taxan på ärenden som ko.mrrrer 

I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
denna dag. 



Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundets Blekinge väst taxa för prövning och offentlig 
kontroll inom området livsmedel 
Denna taxa gäller Miljöförbundet Blekinge Västs (miljöförbundets) verksamhet inom 
Karlshamns, Sölvesborgs eller Olofströms kommun. 

Inledande bestämmelser 

Bilaga 2 
1(4) 

l § Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundets Blekinge Västs (miljöförbundets) 
kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804) 
och de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagarna. 

2 § A v gift enligt denna taxa tas ut för 
l. prövning i ärenden om godkäunande av anläggning, som ska prövas enligt EG

förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler 
för livsmedel av animaliskt ursprung, 

2. registrering av anläggning, 
3. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig 

kontroll. 

3 § A v gift enligt denna taxa tas inte ut för 
l. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen och de 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagarna. 

4 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje 
stycket förordningen (2006: 1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller 
särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt 
denna taxa fattas av förbundsdirektionen. 

Tirnavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är tirnavgiften K* kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan. 

I de fall tirnavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman på Miljöförbundet 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. 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tirnavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med l ,5 gånger ordinarie tirnav gift. 

* K~ den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
de~ma taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats för 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 



2(4) 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

Avgift för prövning 

6 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG -
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för 
livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört 
kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen 
enligt Il § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som 
godkännandet avser och erfarenhetsklass B. 

Avgift får prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 

A v giften för prövning får tas ut i förskott. 

7 § A v gift för godkännande ska betalas även om ansökningen avser väsentlig ändring eller 
ägarbyte avseende anläggning får vilken godkännande tidigare lämnats. I den mån en ändring 
bara föranleder en begränsad prövning och den nedlagda kontrolltiden blir avsevärt mindre än 
vid en ny godkännandeprövning, ska avgift dock betalas med belopp som motsvarar en halv 
årsavgift enligt 7 §. 

8 § A v gift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller 
för att tillverka snus och tuggtobalc eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en 
timmes kontrolltid. 

Arlig kontrollavgift 

l O § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt Il § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. 

A v giftens storlek baseras på den kontrolltid förbundsdirektionen tilldelar anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en 
riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och 
konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till Miljöförbundets 
erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande 
riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter, version 2007-
11-27. Den årliga kontrolltiden får varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av tabell! 
nedan. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

Tabell J· Arlig kontrolltid 
Riskklass Erfarenhetsklass 

A B c 
l 24 32 48 

2 12 16 24 

3 6 8 12 

* K~ den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats för 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 



Miljöförbundet Blekinge Väst 

Il § Om en tillämpning av Il § skulle medföra att kontrolltiden får en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt förbundsdirektionens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av direktionens 
bedömning av anläggningens kontroll behov. 

12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i fårskott 

3(4) 

13 § Av 9 § fårordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den 
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften 
ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en 
anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att 
verksamheten påbörjats. 

Om en anläggning placeras i armarr avgiftsklass eller armars tilldelas annan kontroll tid, ska 
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

14 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den 
årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för 
kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller 
tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 

15 § F ör förbundsdirektionens bemarming vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga 
kontrollavgiften ut en bemarmingsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/20045 samt i 4 § livsmedelsverkets 
fåreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.. 

Förbundsdirektionen fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften 
beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

A v giften ska betalas kvartalsvis. 

Avgift för extra offentlig kontroll 

16 § Om påvisande! av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de 
faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för 
den bristande efterlevnaden eller får den fåretagare som äger eller innehar produkterna vid 
den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra 
offentliga kontrollen medför. 

* K~ den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöforbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats för 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 



Miljöförbundet Blekinge Väst 

17 § Av 12 § förordningen om avgift får offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift 
inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade. 

Nedsättning av avgift m.m. 

4(4) 

18 § Av l O § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns 
särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för Miljöförbundet Blekinge 
Västs offentliga kontroll fattas av förbundsdirektionen som fastställer avgiften enligt 5 § i 
denna taxa. Om det finns särskilda skäl får direktionen också besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid 
styclmingsanläggningar. 

Avgiftens erläggande m.m. 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Betalning ska ske inom 3 O dagar efter faktureringsdatum. 

Verkställighetsfrågor m. m. 

20 § A v 3 3 § livsmedelslagen framgår att förbundsdirektionen får förordna att dess beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas. 

21 § Av 31 § livsmedelslagen framgår att förbundsdirektionens beslut om avgift får 
överklagas hos länsstyrelsen. 

l. Denna taxa träder i kraft den .januari 2014. 

* K~ den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats för 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 



Bilaga 3 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
1(2) 

Miljöförbundets Blekinge väst taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel 
Denna taxa gäller Miljöförbundet Blekinge Väst (miljöförbundets) verksamhet inom 
~, Sölvesborgs eller Olofströms kommun. 

Inledande bestämmelser 
l § Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljöförbundet Blekinge Väst (miljöförbundets) 
verksamhet enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för offentlig kontroll som föranleds av klagomål som 
visar sig vara obefogat. 

Avgiftsskyldig 
3 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 

4 §. Årsavgift uttas med l K*/år för ordinarie kontroll. 

För kontrollbesök för uppföljning och kontroll på grund av att avvikelser mot gällande 
lagstiftning påträffats vid ordinarie kontroll, debiteras avgift med l K*/timme nedlagd 
kontrolltid. 

5 § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. 

Tirnavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är tirnavgiften K* kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker som årsavgift för ordinarie kontroll och för faktiskt nedlagd kontrolltid i 
varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

I de fall tirnavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid, avses med kontrolltid 
den sammanlagda tid som varje tjänsteman på miljöförbundet har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och beredning i övrigt i ärendet. 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tirnavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19:00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med l ,5 gånger ordinarie 
tima v gift. 

Nedsättning av avgift 
7 § Om det finns särskilda skäl, får Miljöförbundet Blekinge Väst i det enskilda fallet, med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned 
eller efterskänka avgiften. 

* K~ den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats av 
direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst. 



Miljöförbundet Blekinge Väst 
2(2) 

8 § Om den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel, också betalar en avgift for 
livsmedelskontroll, ska verksamheten betala full avgift fOr livsmedelskontrollen och 25 
procent av årsavgiften för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. 

l. Denna taxa träder i kraft den .januari 2014. 

Bilaga 3 

* K~ den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats av 
direktionen för Miljöförbw1det Blekinge Väst. 



. Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundet Blekinge Väst taxa för tillsyn enligt tobakslagen 
Denna taxa gäller Miljöförbundet Blekinge Väst (miljöförbundets) verksamhet inom 
Kd!l'll!!mtJ!!!l'!&, Sölvesborgs eller Olofströms kommun. 

Inledande bestämmelser 

Bilaga 4 

l § Avgift enligt denna taxa erläggs för förbundets verksamhet enligt to bakslagen. 
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 

Avgift för anmälan 
2 § Avgift för handläggning av anmälan om försäljning av tobak enligt§ 12 c, 2 K*. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
3 § Årsavgift inklusive ett tillsynsbesök, 2 K*. 

Nedsättning av avgift 
4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljöförbundet Blekinge Väst i det enskilda fallet, med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned 
eller efterskänka avgiften. 

5 § Om den som bedriver handel med tobaksvaror, också betalar en avgift för 
livsmedelskontroll, ska verksamheten betala full avgift för livsmedelskontrollen och 25 
procent av årsavgiften för tillsyn enligt to bakslagen. 

l. Denna taxa träder i kraft den .januari 2014. 

* K~ den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats av 
direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst. 



Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundet Blekinge Väst taxa för offentlig kontroll gällande 
animaliska biprodukter m.m. 
Denna taxa gäller Miljöförbundet Blekinge Väst (miljöförbundets) verksamhet inom 
Karlshamns, Sölvesborgs eller Olofströms kommun. 

Inledande bestämmelser 

1(1) 

l § Avgift enligt denna taxa betalas för Miljöförbundet Blekinge Väst offentliga kontroll 
enligt lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt föreskrifter meddelade med 
stöd av denna lag. 

2 § A v giften ska betalas av den som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas 
verksamheter är föremål för kontroll. 

Tirnavgift 

Bilaga 5 

3 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften K* per timme nedlagd handläggningstid 
(timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. F ör inspektioner, mätningar och andra offentliga 
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med l ,5 
K nerlagd handläggningstimme. 

Kontroll 
4 § Anvisningar om nedgrävning av animaliska biprodukter m.m. ska betalas med 2 K. 
5 § Tillsyn i övrigt kostnad enligt §4. 

Nedsättning av avgift 
6 § Om det finns särskilda skäl, får Miljöförbundet Blekinge Väst, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 

Betalning 

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöförbundet Blekinge Väst. Betalning 
ska ske inom 3 O dagar efter faktureringsdatum. 

l. Denna taxa träder i kraft den .januari 2014. 

* K~ den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöflirbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats av 
direktionen fdr Miljöflirbundet Blekinge Väst. 



Miljöförbundet Blekinge Väst 
1(2) 

Miljöförbundets Blekinge väst taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa 

Inledande bestämmelser 

l §Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundets Blekinge väst åtgärder och 
undersölmingar enligt lagen (2006: 1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa och de fllreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget som är föremål fllr åtgärder eller undersökningar, 
vilket följer av 8 §förordningen (2007: 156) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. 

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av förbunds direktionen. 

4 §Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöförbundet Blekinge väst. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Tirnavgift 

5 §Vid tillämpningen av denna taxa är tirnavgiften K* kronor per timme nedlagd handläggningstid. 

Bilaga 6 

Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende eller enligt de andra grnnder som 
anges i taxan. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljöfllrbundet Blekinge väst 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
ruredragning och beslut. 

Tirnavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

Utökad avgift utanför arbetstid 

6 §För undersökningar, inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 
och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för åtgärder mot hot eller misstänkt hot 

7 § Om ett fartyg är drabbat eller misstänkt vara drabbat av ett internationellt hot och Miljöförbundet Blekinge 
väst har låtit vidta åtgärder fllr att skydda människors hälsa med anledning av detta hot ska eventuella 
ytterligare kostnader utöver tirnavgiften betalas av den avgiftsskyldige enli&12 §. 

I enlighet men 8 § fllrordningen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska avgiften 
motsvara den faktiska kostnaden rur åtgärden. 



Bilaga 6 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
2(2) 

Överklagande m.m. 

8 §Av 32 §lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut om avgift gäller 
omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten. 



Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 

Dn r: 20130832 
Karlshamn 2013-12-30 

Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinges med 
tillhörande reviderat reglemente för direktionen för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagd reviderad förbundsordning för 
Räddningstjänsten Västra Blekinge med tillhörande reviderat reglemente för 
direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge att gälla fr.o.m. B januari 2014. 

Ärendet förklaras omedelbartjusterat 

Bakgrund 
Enligt gällande förbundsordning har förbundsdirektionen för Räddnings~änsten 

Västra Blekinge i uppgift att inom hela verksamhetsområdet fastställa taxor och 
avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift. 
I ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 
slår domstolen fast att regeringsformen inte medger att beslut om tillsynstaxor 
överlåts från medlemskommuner till kommunalförbund. Till följd av beslutet föreslås 
kommunfullmäktige att godkänna reviderad förbundsordning med tillhörande 
reviderat reglemente för förbundsdirektionen att gälla fr.o.m. B januari 2014. 

Bilagor: 

l. Reviderad förbundsordning för Räddnings~änsten Västra Blekinge med 
tillhörande reviderat reglemente för förbundsdirektionen 

R~ddningstjänsten 

Västra Blekinqe 
Rörvägen 3 
374 32 Karlsharnn 

Tel: 0454-30 51 00 
Fax: 0454··30 .15 16 

Org. nr: 222000·0935 www.raddnin9.corYl 
Bankqiro: 5099···8343 vastra.blekinqe@raddninq.com 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 
KOMMUNALFÖRBUND MED FÖRBUNDSDIREKTION 

SAMT 

REGLEMENTE 
FÖR 
DIREKTIONEN I RÄDDNINGST JÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 
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sölvesborg d nr 9/2006/107 
Olofström d nr 06/Ks018106 
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Olofström d nr 2011/KS357 
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Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 

FÖRBUNDsORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 
KOMMUNALFÖRBUND MED FÖRBUNDSDIREKTION 

Förbundet är ombildat l januari 2002. 

§l 

Medlemmar namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Räddningsijänsten Västra Blekinge och det har sitt säte i 
Karlshamn. Medlemmar i kommunalförbundet är Karlshamns, Olofströms och sölves
borgs kommuner. 

§2 

Ändamål 
Räddningsijänsten Västra Blekinge skall hålla en för medlemskommunerna gemensam 
räddningsijänst, som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor åvilar var och en av 
medlemskommunerna. Räddningsijänsten Västra Blekinge ansvarar för elyeks
förebyggande och skadeavhjälpande arbete inom verksamhetsområdet skydd mot 
olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Därutöver ansvarar räddningsijänsten för 
att samordna, planera och utveckla kommunernas skyldigheter enligt lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder vid och inför extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. Verksamheten regleras i ett för kommunerna gemensamt 
handlingsprogram. 

Räddningsijänsten Västra Blekinge är den nämnd som anges i lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge ansvarar också för medlemskommunernas 
rättigheter och skyldigheter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor. 

Räddningsijänsten Västra Blekinge ansvarar också för att samordna, planera och 
utveckla medlemskommunernas säkerhetsarbete. 

Räddningsijänsten Västra Blekinge ansvarar också för att fullgöra medlems
kommunernas ansvar för enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta gäller dock inte 
medlemskommunernas ansvar såvitt avser miljö- och hälsoskyddsfrågor inom ramen 
för nämnda lag. 

Verksamheten regleras i ett för kommunerna gemensamt handlingsprogram. 
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Räddningstjänsten Västra Blekinge kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till 
dess kompetensenliga verksamhet. Dessa verksamheter bör finansieras genom avgifter 
eller ersättningar från beställaren. 

§ 3 

Förbundsdirektion, ledamöter och beslutförhet 
Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, 
som tillika är förbundsstyrelse. Direktionen får inrätta de utskott som den finner 
lämpligt. För direktionen gäller reglemente som medlemskommunerna fattar 
samstämmiga beslut om. 

Direktionen består av nio ledamöter med nio personliga ersättare, varav varje 
medlemskommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Direktionen utser för varje 
mandatperiod en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter. 
Ordförande skall utses från Karlshamns kommun och förste vice ordföranden ska utses 
bland ledamöterna från sölvesborg och andre vice ordförande från Olofström. 
Mandatperioden för ledamot och ersättare är fyra år räknat från den l januari året efter 
då allmänna val till fullmäktige ägt rum i hela landet. 

För samtliga beslut skall enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är 
närvarande. Beslut om handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor fattas av direktionen. Före beslut om viktigare förändringar i 
handlingsprogrammet eller andra beslut av principiell eller strategisk betydelse ska 
samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd 
ersättare, har närvaro- och yttranderätt i direktionen. 

Ärenden i direktionen får väckas av 
ledamot i direktionen 
medlemskommun genom framställan av kommunfullmäktige eller kommun
styrelsen samt 
organ under direktionen om direktionen har medgett sådan rätt 

l 
Dif.ektteHel+ skafl-inom--hela--11efksamhetsernrådet-fatta beslu-to111 tilxoroch avgifter för 
~änster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift. 

§4 

Revisorer 
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall revideras av två revisorer som utses av 
sölvesborgs kom111uns fullmäktige, efter samråd med och nominering från de övriga 
medlemskommunerna. Revisor skall inte utses från ordförandekommunen. 
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Revisionsberättelsen avges till samtliga medlemskommuners fullmäktige. Varje 
fullmäktige skall besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Mandatperioden 
för revisorer är fyra år räknat från den l januari året efter det då allmänna val till 
fullmäktige ägt rum i hela landet. 

§5 

Protokoll och kungörelser 
Tillkännagivande av Räddningstjänsten Västra Blekinges justerade protokoll och 
kungörelser skall ske på förbundets anslagstavla och hemsida. Kungörelse om 
sammanträde vid vilket budgeten skall upprättas skall dessutom anslås på 
medlemskommunernas anslagstavlor samt annonseras i lokal dagspress. 

§6 

Kostnadstäckning och andel i tillgångar eller skulder 
Kostnaden för Räddnings~änsten Västra Blekinges verksamhet som inte täcks på annat 
sätt erläggs genom avgift från medlemskommunerna. Kostnaderna skall fördelas 
mellan medlemskommunerna så att Karlshamns kommun svarar för 57,8 %, Olofströms 
kommun för 17,3% och sölvesborgs kommun för 24,9% av den totala avgiften om inte 
annat avtalas mellan medlemskommunerna. 

Samma fördelning skall ske för borgen eller andra förbindelser som medlems
kommunerna ingår för kommunalförbundet. 

Räddnings~änsten Västra Blekinge skall erhålla hela statsbidraget, från samtliga 
medlemskommuner för samordning av kommunernas uppgifter enligt lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder vid och inför extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. 

Räddnings~änsten Västra Blekinges medlemmar har vid varje tidpunkt andel i 
förbundets tillgångar och skulder i proportion till vad medlemskommunerna tillskjutit 
till verksamheten, se kostnadstäckning ovan. Räddnings~änsten Västra Blekinge får 
upptaga lån till totalt 15 miljoner kronor, men får inte gå i borgen eller teckna andra 
ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande. 

Nu angivna fördelningsgrunder skall även tillämpas vid skifte av kommunal-förbundets 
behållna tillgångar och skulder som föranletts av förbundets likvidation. 

§7 

Budget och budgetprocess 
Direktionen skall årligen upprätta budget för nästkommande år och en plan för de två 
därpå följande åren. Senast den 31 maj skall samråd med respekf1ve medlemskommun 
om budgetramarna ske. Senast den 30 juni skall medlemskommunerna ha beslutat om 
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medlemsavgift. Senast den 31 oktober, om inte synnerliga skäl föreligger, skall 
direktionen fatta beslut om budgeten. 

Arsredovisning skall godkännas av direktionen och lämnas till medlemskommunernas 
fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet senast l mars året efter det år som 
redovisningen avser. 

Budgetsammanträde skall vara offentligt och kungöras enligt förbundsordningen § 5. 

§8 

Arvoden 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen 
samt revisorer skall utgå enligt de regler som tillämpas av Karlshamns kommun vad 
gäller bolagen. 

Arsarvode till ordförande utgår med 60 % av aktuellt kommunbasbelopp i Karlshamns 
kommun, till de två vice ordförandena utgår årsarvode med 30 % av aktuellt 
kommunbasbelopp och till övriga ledamöter utgår årsarvode med 20 % av kommun
basbeloppet. 

Arsarvodet till revisorer utgår med 15 %av aktuellt kommunbasbelopp. 

Direktionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de utskott som 
direktionen inrättar enligt§ 3. 

§9 

Ändringar i förbundsordningen 
Kommunalförbundet är ombildat från och med l januari 2002. 

Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje medlemskommuns 
fullmäktige. 

§ 10 

Medlemskommunernas insyn 
Medlemskommunerna har rätt till 1nsyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av 
kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. 



§11 

Tvister 
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Västra Blekinge 

Tvist mellan medlemskommunerna angående detta förbund samt mellan 
medlemskommun och förbundet skall avgöras enligt svensk lag om skiljemanna
förfarande. 

§ 12 

Utträde 
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. Medlemskommun har rätt att begära 
utträde ur Räddningsijänsten Västra Blekinge. Uppsägningen skall ske senast den l juli 
och uppsägningstiden är tre år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 

Vid utträde ur Räddningsijänsten Västra Blekinge skall reglering av de ekonomiska 
mellanhavanden mellan förbundet och den utträdande medlemskommunen 
bestämmas utifrån andelarna i § 6. All materiel skall av oberoende värderingsman 
värderas och delas ut till den utträdande kommunen i proportion enligt § 6, alternativt 
omvandlas till likvida medel. Den utträdande kommunen övertar den personal som 
tillhör den egna kommunen. Övrig personal, dvs. de som arbetar åt alla kommunerna, 
övertas med andel enligt§ 6. 

När medlemskommun utträtt ur Räddningsijänsten Västra Blekinge upphör 
medlemmens ansvar för förbundets skulder om inte annat har överenskommits mellan 
den utträdande medlemmen och de kvarvarande medlemskommunerna. 

Vid utträdet skall de kvarvarande medlemskommunerna antaga de förändringar 
förbundsordningen som föranletts av utträdet. 

§13 

Likvidation och upplösning 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i § 12 är till ända skall Räddningsijänsten Västra Blekinge omedelbart 
träda i likvidation. 

Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemskommunerna 
genom samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom. 

Likvidationen skall verkställas av direktionen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidation skall den i § 6 
angivna fördelningsgrunden gälla. När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i 
den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning 
eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för 
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en ändamålsenlig aweckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådan sätt att 
utträde inte försvåras för någon av parterna av ekonomiska skäl i form av tillkommande 
investeringsbehov, med syfte att parterna efter ett utträde skall kunna upprätthålla 
erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redov'1sningen sker i form av en förvaltnings
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga medlems
kommuner är Räddnings~änsten Västra Blekinge upplöst. 

En medlemskommun som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas 
av direktionen får väcka talan om detta mot de övriga medlemskommunerna inom ett 
år från det då slutredovisningen delgavs medlemskommunen. Om det framkommer 
någon tillgång för Räddnings~änsten Västra Blekinge efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 
likvidationsåtgärd skalllikvidationen fortsättas. 

När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Karlshamns kommun överta vården av de 
handlingar som tillhört Räddnings~änsten Västra Blekinge. 
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REGLEMENTE 
FÖR 
DIREKTIONEN I RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE 

Allmänt 

Direktionen ska 

Bilaga 

- samordna verksamheten samt samarbeta med andra kommuner eller 
kommunalförbund och med andra som berörs samt utnyt~a varandras resurser. 

- tillsätta räddningschef. 

- ansvara för att ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder och 
räddnings~änst upprättas enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. 

- sluta avtal för förbundets räkning om närliggande verksamhetsområden. 

- årligen upprätta verksamhetsplaner för hela verksamhetsområdet. 

Stöd till enskilda 

Inom området stöd till enskilda ska direktionen 

- hantera de skriftliga redogörelserna för brandskyddet som ägare och nyt~ande
rättsinnehavare för vissa anläggningar är skyldiga att upprätta och inlämna. 

- hantera underrättelse från anläggningar med farlig verksamhet vid utsläpp av 
giftiga eller skadliga ämnen om utsläppet, eller om det föreligger överhängande 
fara för utsläpp, påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. 

- se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till föUd av bränder 
för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miUö samt utan att 
andras ansvar inskränks, 

- verka för att åstadkomma andra elyeksförebyggande åtgärder än de som finns 
angivna i lagstiftningen. 
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- utöva tillsyn enlig 5 kap.1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor rnom 
medlemskommunernas område. 

- samverka med länsstyrelsen då de påkallar samråd kring vilka anläggningar med 
farlig verksamhet som omfattas av 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

- hantera informat'ron om olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor eller 
i miUön enligt 2 kap. 4 §förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

- vid behov meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus 
samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. 

- fatta beslut om kompetens för den personal som utför förebyggande verksamhet 
samt utövar tillsyn. 

- fatta beslut om ta)(a för tillsynsbesök. 

- ansvara för att genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den 
enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. 

- inom ramen för kommunernas ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor pröva frågor om tillstånd att hantera brandfarliga varor. 

- inom ramen för kommunernas ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor pröva frågor om tillstånd att hantera och överföra explosiva varor. 

inom ramen för kommunernas ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor pröva frågor om godkännande av den som söker tillstånd och dess 
föreståndare. 

- utöva tillsyn enligt lagen (2003:778 om skydd mot olyckor 

- utöva tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

beslut'*'m taJ(J för ti-W.;yn enligt lagen (2903:778) om skydd rnotelyE*er" 

besluta orn tmca för tillsyn och prövning av tillsyn enligt lagen (2010:1011) om 
bfaHdfarliga-ech-explesiva-varOf, 

- besluta att hantering av brandfarliga och explosiva varor inte får påbörjas innan de 
anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen har avsynats. 

- enligt lagen (1999:398) om åtgärder för att förebygga och begränsa föliderna av 
allvarliga kemikalieolyckor ansvara för att personer som löper risk att påverkas av 
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en allvarlig kemikalieolycka vid en verksamhet som omfattas av kravet på en 
säkerhetsrapport informeras. 

- enligt lagen (1999:398) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor ansvara för att samråda med verksamhetsutövare om 
den interna planen för räddningsinsats. 

- enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor fatta beslut om kommunens 
plan för räddningsinsats för verksamheter som omfattas av kravet på 
säkerhetsrapport enligt lagen (1999:398) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

- samordna, planera och utveckla medlemskommunernas krishanteringsuppgifter 
enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt att samverka med 
andra i dessa frågor. 

- samordna, planera och utveckla medlemskommunernas säkerhetsarbete. 

- underhålla och driva räddnings~änstens ledningscentraler. 

- underhålla och driva kommunernas varningsaggregat samt tillse att dessa provas 
minst fyra gånger per år. 

- hantera kommunernas tilldelning av materiel för höjd beredskap. 

- tillsammans med Miljöförbundet Blekinge Väst tillse att mätning av bakgrunds
strålning utförs. 

Insatser vid oönskade händelser 

Inom området insatser vid oönskade händelser ska direktionen 

- ansvara för att allmänheten informeras om vilken förmåga att utföra räddnings
insatser som finns samt lämna upplysningar till allmänheten om hur varning och 
information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor. 

- ansvara för räddnings~änst inom medlemskommunernas geografiska område. 

- fatta beslut om kompetens för den personal som leder, genomför och följer upp 
rädd n i ng sin satser. 

- bland de ~änstepliktiga bosatta i medlemskommunerna ta ut lämpliga personer för 
att ingå i räddningsvärn. 
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- ansvar för att det finns anordningar för alarmering av den kommunala räddnings
~änsten. 

- hantera förfrågningar från anläggningar med farlig verksamhet att använda de 
varningsanordningar som installerats enligt bestämmelserna i 7 kap. l § lag 
(1994:1720) om civilt försvar. 

Analys och utredning 

Inom området analys och utredning ska direktionen 

- ansvara för att olyckan undersöks, när räddningsinsatsen är avslutad, för att i skälig 
omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 
genomförts. 

- Vid behov biträda vid utredning som polismyndighet eller någon annan myndighet 
gör med anledning av en olycka. 

sotningsverksamheten 

Inom sotningsverksamheten ska direktionen 

- tillsätta skorstensfejarmästare. 

- ansvara för att rengöring (sotning) sker av de anordningar som omfattas av 
rengöringsplikt 

- hantera ansökningar från fastighetsägare som avser att rengöra anordningar i den 
egna fastigheten eller låta någon annan utföra rengöringen. 

- ansvara för att det som ska rengöras även kontrolleras från brandskyddssynpunkt 
(bra n d skyddskontroll). 

- i förekommande fall ge den som utför brandskyddskontroll, utan att vara 
~änsteman i kommunen, befogenhet att på direktionens vägnar meddela 
nödvändiga förelägganden och förbud. 

- meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) skall ske. 

- i förekommande fall besluta om brandskyddskontroll i särskilda fall. 



Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 

Dnr: 20130832 
Karlshamn 2013-12-30 

Taxor för Räddningstjänsten Västra Blekinges verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagda taxor att gälla fr.o.m. 
lljanuari 2014. 

Ärendet förklaras omedelbartjusterat 

Ärendebeskrivning 
Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja 
underinstansernas avgöranden i ett mål gällande Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds kontrollavgift avseende miljötillsyn. Av domskälen framgår att 
regeringsformen inte medger att beslut om tillsynstaxor överlåts från 
medlemskommuner till kommunalförbund. Högsta förvaltningsdomstolens beslut bör 
även gälla räddnings~änstförbund med tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor. Högsta förvaltningsdomstolens beslut är 
prejudicerande. Till följd av beslutet föreslås kommunfullmäktige att fastställa av 
förbundsdirektionen tidigare antagna taxor att gälla fr.o.m.lljanuari 2014. 

Bilagor: 
l. Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillsyn och 

prövning av tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
2. Taxa för rengöring (sotning) enligt lagen om skydd mot olyckor 
3. Taxa för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 
4. Taxa för övrig verksamhet, ej myndighetsutövning 

RäddningstJänsten 
Västra Blekinge 

RÖIVå[jell 3 

374 32 Karlshamn 
Tel: 0454-30 51 00 
Fax: 0454-30 15 16 

Ot"g. nr: 222000-0935 www.raddning.com 
Bankqiro: 5099-8343 vastra.blekinqe@raddning.com 



å: Räddningstjänsten 
'~Jit· Västra Blekinge 

PRISLISTA 
För samtliga priser tillkommer lagstadgad mervärdeskatt 

FÖRSÄLJNING 

2014 

Idag finns ett brett utbud av brandskyddsprodukter på marknaden till rimliga priser varför vi inte 

längre erbjuder någon försäljning. Vi rekommenderar istället privatpersoner att vända sig till sitt 

försäkringsbolag eller till någon av de affärer som har ett bra sortiment av brandskyddsprodukter. 

Vi bistår dock gärna med rådgivning. 

För ev. vidareförmedling av specialutrustning i vissa fall tillkommer l st timersättning i hanterings

och administrationskostnad. 

Personalkostnad 

Timersättning 

Obekväm arbetstid (180 %) 

UTBILDNING 
Brandskyddsutbildning 

560 kr/tim 

l 008 kr/tim 

På övningsfältet teori och praktik, 3 tim 5 400 kr/kurs 

På övningsfältet teori, 2 tim l 995 kr/kurs 

På arbetsplatsen teori och utrymning, 2 tim l 995 kr/kurs 

Information l timme dagtid gratis 

Hjärt- och LungRäddning minst 10 deltagare 690 kr/deltagare (in kl. docka) 

Heta arbeten (kurs kan ställas in vid <5 deltagare) l 750 kr/deltagare (inkl. mat & fika) 

Heta arbeten (minst 10 delt. från samma org.) 1400 kr/delt (inkl mat & fika) 

Utrymningsövning Timersättning, faktiska kostnader. 

Offert kan även lämnas på övrig utbildning såsom brandskyddsdelen vid ADR, anläggningsskötare, 

föreståndare brandfarlig vara i mindre omfattning mm. 

Om två instruktörer begärs tillkommer limtid x limpriset 

Vid utbildning på kvällar och helger tillkommer ersättning för obekväm arbetstid. 

Observera att kursanmälan är bindande och avanmälan skall ske minst tre arbetsdagar före 

utb"1ld n i ngstillfället. 



UTHYRNING OCH ÖVRIGA TJÄNSTER 

Fordon 

Brandbil och övriga specialfordon 

Transportkostnad 

Lokaler och övningsområdet 

Lektionssal 

Gymnastiksal 

IFÖ 
Containersystem 

Offert kan lämnas på längre uthyrning. 

Materiel 

Motorspruta 

El-länspump < 800 l/min 

Länsor 

Strålrör, grenrör och brandposthuvud 

Generator, över 10 kVA 

Generator, under 10 kVA 

Vattensugare 

Fläkt, eldriven 

Avfukta re 

Rökäta re 

HLR docka 

Andningsskydd 

Fyllning 

Tvättning 

Torkning av flaskor 

Provning och justering av: 

840 kr/tim+transport- & personalkostn 

18 kr/km 

85 kr/tim lägst 375 kr 

160 kr/tim 

l 900 kr/tillfälle 

2 650 kr/tillfälle 

285 kr/tim 

4 240 kr/dygn 

71 kr/tim 

425 kr/dygn 

140 kr/dygn och längd 

72 kr/st och dygn 

215 kr/tim 

4 240 kr/dygn 

72 kr/tim 

1190 kr/dygn 

360 kr/dygn 

410 kr/dygn 

410 kr/dygn 

410 kr/dygn 

l 900 kr/dygn 

95 kr/paket 

550 kr/paket 

116 kr/st 

Andningsventil 195 kr/st 

Regulator 195 kr/st 

Arskontroll av regulator 720 kr/st 

Uthyrning (exkl eventuell fyllning och tvättning) 220 kr/dygn 

Revisionskontroll av luftpaket lämnas till godkänt företag debitering enligt företagets 

prislista + faktureringsavgift. 



Handbrandsläckare 
Vi utför inte längre service och omladdning av handbrandsläckare varför denna del utgår ur 

prislistan fr. o. m. 2014. 

I särskilda fall kan offert lämnas vid förfrågan. 

Slang 
Tvättning, provtryckning, torkning 

Lagning 

Omkoppling 

Byte av packning 

Packning av slang 

Uthyrning 

Offert kan lämnas på större mängder. 

Övrigt 
Automatlarm, falskt 

Prov av automatiskt brandlarm 

Hisslarm, falskt 

Dörröppning 

Personlyft 

Sanering av vägbana 

Absorptionsmedel 

Komplett fystest 

200 kr/längd 

53 kr/st 

106 kr/st 

53 kr/st 

53 kr/st 

120 kr/längd och dygn 

6 200 kr/utryckning 

l timersättning/anläggning 

2 425 kr/utryckning 

Timersättning, faktiska kostnader. 

2 x timpris 

3 x timpris 

185 kr/säck 

370 kr/person 

Vid oannonserad utebliven närvaro debiteras fullt pris. 



TAXAFÖRBRANDSKYDDSKONTROLL Räddningstjänsten 
Västra Blekinge 

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003 :778) om skydd mot 
olyckor samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt 
denna taxa. Taxan indexregleras årligen den l april enligt sotningsindex. 
Giltighetstid: 2014-01-??- 2014-03-31 

Angivna avgifter anges inklusive moms. I Karlshamns kommnn utgår ej moms. 

l. Objekt i småhus 
1.1 Grundavgift 

Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll 
1.1.1 Helårsbebott hus 

Karlshamn 
Olofström 
Sölvesborg 

1.1.2 Fritidshus 
Karlshanm 
Olofström 
Sölvesborg 

1.2 Kontrollavgift 

185,13 kr 
244,13 kr 
172,92 kr 

275,66 kr 
358,56 kr 
289,90 kr 

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 769,26 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner och med 603,20 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår kostnad för 
teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda 
bestämmelser. 

2. Övriga objekt 
2.1 Kontrollavgift 

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 769,26 kr/timme i Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner och med 603,20 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av arbetstidens längd 
inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk 
utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda bestämmelser. 

3. Efterkontroll 
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt 1.2 
eller 2.1 samt transportersättning. 

4. Särskilda bestämmelser 
4.1 Extra inställelse 

För extra inställse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för 
detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med tirnersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt 
transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 samt en 
administrativ avgift om 136,05 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med 104,77 kr i 
Karlshamns kommun. 

4.2 Transportersättning 
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och 
åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av 
kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa. 

4.3 Kontroll utom ordinarie arbetstid 
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under ordinarie 
arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de merkostnader 
som arbetet föranlett. 

4.4 Beräkning av timersättning 
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och 
med den tid som är nedlagd i objektet. 
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och med 
den tid som är · 



TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) 

Räd dn in st' änsten Västra Blekin e 

Räddningstjänsten 
Vilstra Blekinge 

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor 
samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna 
taxa. Taxan indexregleras årligen enligt sotningsindex. 
Giltighetstid: 2014-01-??- 2014-03-31 

Taxan baseras på en timkostnad om 528,94 kr/timme (ink!. moms) för Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner och 518,77 kr/timme (ink!. moms) för Karlshamns kommun vilket 
ger ett minutpris om 8,82 kr/minut respektive 8,65 kr/minut. 

l. Objekt i småhus 
1.1 Grundavgift 

Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning) 
1.1.1 Helårsbebott hus 

Karlshamn 15,00 min 129,75 kr 
Olofström 21,07 min 185,84 kr 
Sölvesborg 10,17 min 89,70 kr 

1.1.2 Fritidshus 
Karlshamn 24,00 min 207,60 kr 
Olofström 30,07 min 265,22 kr 
Sölvesborg 19,22 min 169,52 kr 

1.2 Objektsavgift Karlshamn Sölvesborg och Olofström 
Värmepanna olja 25,32 min 219,02 kr 223,32 kr 
Värmepanna olja miljögodkänd 30,32 min 262,27 kr 267,42 kr 
Värmepanna fast bränsle 30,32 min 262,27 kr 267,42 kr 
Värmepanna fast bränsle miljögodkänd 32,50 min 281,13 l<r 286,65 kr 
Braskamin 22,50 min 194,63 kr 198,45 kr 
Lokaleldstad 20,00 min 173,00 kr 176,40 kr 

1.3 Tilläggsavgifter 
Förbindelsekanali,O- 2,5 m 3,84 min 33,22 kr 33,87 kr 
Förbinde!sekanal2,6- 5,0 m 9,48 min 82,00 kr 83,61 kr 
Avstötning 2,89 min 25,00 kr 25,49 kr 
stoftsugning 3,75 min 32,44 kr 33,08 ]<r 

2. Övriga objekt 
2.1 Objektsavgift 

Värmepanna -50 Mcal/h Se småhus Se småhus 
51-100 46,94 min 406,03 ]<r 414,01 kr 

l o 1-150 54,43 min 470,82 kr 480,07 kr 
151-200 62,49 min 540,54 kr 551,16 kr 
201-250 65,65 min 567,87 l<r 579,04 kr 
251-300 70,36 min 608,61 l<r 620,58 kr 

Sictopanna -50 16,18 min 139,96 kr 142,71 kr 
51-100 29,47 min 254,92 kr 259,93 kr 

l o 1-150 36,96 min 319,71 kr 325,99 kr 
151-200 45,02 min 389,42 kr 397,08 kr 
201-250 48,18 min 416,46 l<r 424,95 kr 
251-300 52,89 min 457,50 l<r 466,89 kr 

Separat rökkanal 4,00 min 34,60 kr 35,28 kr 
Hämtning av stege 6,00 min 51,90 kr 52,92kr 
Administrationsav ift 9,00 min 77,85 kr 79,38 l<r 
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