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FÖRFATTNINGSSAMLING
TAXA FÖR PRÖVING ocH TILLSYN INoM MILJÖBALKEN m.f|
OMRADEN Antagen av KF 2020-xx-xx $xxx

Tillhlir rrndor 6 Rqq
i Ronneby miljö- och byggnadsnämnds protokoll

Dat:

Taxa för prövning och tillsyn inom

Miljöbalken

Strålskyddslagen

Lagen om tobak och Iiknande produkter m.fl. lagstiftningar

ln ledande bestämmelser

1 $ Denna taxa gäller avgifter ftir Miljö- och byggnadsnämndens i Ronneby kommun
kostnader ftir prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd

av miljöbalken eller med anledning av EU:s ftirordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig
verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och
producentansvar.

Taxan avser också avgifter ftir Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ftr tillsyn enligt
strålskyddslagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel samt vid offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska
biprodukter när tillsynen inte bedrivits enligt livsmedelslagen eller miljöbalken.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till Miljö- och byggnadsnåimnden utgå bl.a.

enligt 26kap.22 $ miljöbalken ftir undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 g

miljöbalken ftir rättegångskostnader.

2 $ Avgift enligt denna taxa ska betalas ftir:

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

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

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

3 $ Avgift enligt denna taxa tas inte ut ft)r:

1. Tillsyn som ftiranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning; ftir
utredningsärenden som totalt tar kortare tid än t h utgar ingen avgift.
2. Handläggning som ftiranleds av att Miljö- och byggnadsnämnden beslut överklagas

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite

4 $ Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Miljö- och
byggnadsnämnden som också är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller
den tillsyn som medftir avgiftsskyldighet.
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5 $ Enligt 27 kap.3 $ miljöbalken åir alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa

eller enligt 26kap.22 $ miljöbalken skyldigaatt lämna de uppgifter som behövs ftir att

avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timtaxa

6 $ Vid tillämpningen av denna taxaär timtaxanl XX kronor per hel timme handläggningstid.

Avgiftsuttag sker:

l. I ftirhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1

(fast avgift)

2. I fttrhållande till den årliga handläggningstiden som anläggningen eller verksamheten

tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)

3. I ftirhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda iirendet (timavgift)

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan

7 $ I de fall timavgift tas ut i ftirhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med

handläggningstid den sammanlagda tiden som varje tjåinsteperson vid Miljö- och

byggnadsftrvaltningen har använt fiir inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med

experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,

beredning i övrigt i åirendet samt ftiredragning och beslut. Avgift gäller även timavgift ftir
handläggning av ärende om miljösanktionsavgift .

Avgift tas ut ftir varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda

handläggningstiden understiger en halvtimme per ar tas ingen timavgift ut. För inspektioner,

mätningar och andra kontroller som utftirs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00,

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och

helgdagar, täs avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

8 $ Miljö- och byggnadsnåimnden får ftir varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats ftir det

innevarande kalenderåret i Prisindex ft)r kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad

på SKR:s webbplats i oktober månad.

Utgangspunkt ftir indexuppräkningen är oktober månad 2020.

I Avser timtaxa för åtr 2021
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Avgifter för-ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

9 $ Avgift ftir prövning av ansökningar om tillstand, dispens eller undantag ska betalas i form
av fast avgft genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga I multipliceras med

timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift ftir prövning ska betalas ftir varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

10 $ Om det i beslut om tillstånd ftireskrivs att en anordning inte far tas i bruk ftjniin den har

besiktigats och godkiints av Miljö- och byggnadsnämnden, ingår kostnaden ftir en sådan

besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varftir besiktning

måste ske vid ytterligare tillftille, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av

den tillkommande handläggningstiden.

11 $ Avgift ftir prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av

sökanden.

12 $ Avgift ftir prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut ftir en

ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjas.

f3 $ I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen

är sökanden i ftirekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19

kap.4 och 5 $$ miljöbalken ftir sakkunniga som har tillkallats av kommunen och ftir
kungörelser i ärendet. Sökanden ålr även skyldig att ersätta kommunens kostnader ftir
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen ( 1 998 : 1 252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14 $ Utöver avgift ftir prövning, tillstånd, dispens eller undantag kan avgift ftir tillsyn komma
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna

taxa.

Avgifter med anledning av anmälan

f 5 $ Avgift ftir handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgrird ska betalas i form av fast
avgft genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1,2 eller 3 multipliceras med

timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera hälsoskydds- eller miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga2
och 3 ska full avgift betalas ftir den punkt som medftir den högsta avgiften med tillägg av 25

procent av summan av de belopp som anges ftir övriga verksamheter.

Avgift med anledning av anmälan ska betalas ftir varje avgiftsbelagt ärende som anmälan

avser. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.

16 $ Avgift ftir 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 ftirordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd är denne i ftirekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader ftir
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kungörelser i ärendet.

Avgift ftir handläggning av ärendet skall betalas även om ftirbud att vidta anmäld åtgärd

meddelas eller om anmälan återtas.

17 $ Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift ftir tillsyn i övrigt
komma att tas ut ftir den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna

taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt

18 $ Avgifter ftir regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga I och2 ska betalas i form av fast årlig avgift
genom att den handläggningstid som anges ftir anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1

eller 2 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som

anges i taxebilaga l.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot

villkor eller inte åtlyder förelägganden eller ftirbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För

sådana åtgärder tas timavgift ut.

19 $ Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera verksamheter enligt

taxebilaga 1 eller 2 ska full avgift betalas ftir den punkt som medft)r den högsta avgiften. En

tilläggsavgift tas ut med 25 procent av summan av de belopp som anges ftir de övriga
verksamhetema.

20 $ För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgangspunkt från

vad som ftireskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

21 $ För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i
miljöprövningsft)rordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20

timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut ftir de

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga2.

22 $ Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i efterskott, efter att årligt
tillsynsbesök genomftirts. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som ft)ljer
efter det att beslut om tillstand till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de

fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker

dessftirinnan och som inte ingår i avgift ftir prövning eller ftir handläggning av anmälan, tas

timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp fttr varje påbörjat kalenderår

som verksamheten bedrivs, och som tillsyn utfors.

Om tillsynsbehovet väsentligt överstiger det som anges i taxebilagorna eller extra tidsåtgång

krävs på grund av att miljöbalkens hänsynsregler inte ftiljts far Miljö- och byggnadsnämnden

ftjr visst år besluta om att ta ut en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften tas ut som en timavgift ftir
denna extra tillsynstid och debiteras i efterskott.

23 $ Avgift ftir tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
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eller vidta ätgärd som ftiranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.

miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig ftir
avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift

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

24b S Om det ftir enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt åir mer

åindamålsenligt, får timavgift ersättas med en i fiirväg bestämd schablonavgift per objekt som

inte överstiger 4 timmar. Den sammanlagt uttagna schablonavgiften ska motsvara

tidsåtgången ftir hela insatsen.

Avgiftens erläggande

25 $ Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ronneby kommun, Miljö- och
byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställig hetsfrågor m.m.

26 $ Av 1 kap. 2 $ och 9 kap. 4 $ ftirordningen (1998:9a0) om avgifter lor prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nåimnds beslut om avgift far verkställas
enligt utsökningsbalken.

27$Av1kap.2$och9kap.5$ftirordningen(1998:9a0)omavgifterfiirprövningoch
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får fiirordna att dess beslut om avgift
ska gälla omedelbart även om det överklagas.

28 $ Enligt 19 kap. 1 $ miljöbalken överklagas kommunal nåimnds beslut om avgift hos

länsstyrelsen.

29 $ Miljö- och byggnadsnämnden får, om ändringar vidtas i miljöbalken eller ftirordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, göra motsvarande ändringar i bilagorna till denna

taxa.

övergån gs bestäm melser

1. Denna taxa träder i kraft 2021-01-U.

2. I iirenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in
efter denna dag.
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Bilagor:

Taxebilaga I

Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser ftir miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 3 - Årliga tillsynsavgifter ftir hälsoskyddsverksamheter samt tillsyn enligt
strålskyddslagen och lagen om tobak och liknande produkter.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
TAXA FÖR PRÖVING ocH TILLSYN INoM MILJÖBALKEN m.f|.
OtvtRAOEX Antagen av KF 2020-xx-xx $xxx

Tillhör den under $ .....&Lq........
i Ronneby miliö- och byggnadsnämnds protokoll

Dat: LO-lo
Taxebilaga 1

Avgifter för tillsyn och prövning enligt miljöbalken m.fl.
lagstiftningar

RlulrÄttttR nÄrusyrusREGLER MED MERA.
2KAP. r rvulJöeRLKEN

Tillsyn

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 $$) efterlevs Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår i den

årliga tillsynsavgiften
enlist taxebilasa2 eller 3

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJOBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 6h
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna for
åteard inom sedan tidigare fastställd tomtplatsavgränsning

4h

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ftir
mindre åtgärder som ej kräver platsbesök t.ex. elskåp eller
kabelforläggning

2h

Prövning av dispens från strandskyddsbestämmelsema i samband med
ansökan om tillstånd ltir inrättande av enskilt avlopp

2h

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte
får utforas utan tillstånd enligt ftireskrifter lor vattenskyddsområde

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från foreskrifter for
vattenskyddsområde

Timavgift

Anmiilan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt ftireskrifter for
vattenskyddsområde

Timavgift

Tillsyn

Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

MILJöFARLIG VERKSAMHET. 9 KAP MILJöBALKEN

Prövning
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Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanläggning eller
anslutning av vattentoalett enligt l3 $ forordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

1. Inrättande av avloppsanläggning där spillvattnet från vattentoalett går

till sluten tank
4h

2. Inrättande av avloppsanläggning som en eller flera toaletter ska
anslutas till med utsläpp av spillvatten till mark eller vatten

8h

3. Inrättande av annan avloppsanläggning enligt vad kommunen
foreskrivit

8h

4. Inrättande av avloppsanläggning med utsläpp av spillvatten till mark
eller vatten enligt punkterna2 eller 3 med komplett ansökan utan behov
av komplettering

6h

5. Inrättande av flera avloppsanläggningar enligt punkterna l, 2 eller 3

på samma fastighet och vid samma tillfiille
8h

8. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning Timavgift

7. lnräffande av gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning for 6-25
personekvivalenter

8h

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning for 26-
200 personekvivalenter

Timavgift

Anmiilan
Handläggning av anmälan avseende:

l. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 $

forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
6h

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

6h

3. Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt
milj öprövningsforordnin g (20 13 :25 l)

Belopp som motsvarar den
årliga tillsynsavgiften

enlist taxebilasa2
4. Inrättande av värmepumpsanläggning for utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 $ ftirordningen (1998:899)
om miliöfarlig verksamhet

2h

5. Inrättande av värmepumpsanläggning flor utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde enligt 17 $

ftirordningen ( 1 998 : 899) om miliöfarlig verksamhet

3h

Tillsyn

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt forteckning i
taxebilaga2

Årlig tillsynstid enligt
taxebilaga2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift

HÄLSoSKYDD ENL.9 KAP MILJöBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen foreskrivit
med stöd av 39 $ forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Timavgift

Annan handläggning av anmälan eller ansökan enligt lokala fiireskrifter
for människors hälsa

Timavgift
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Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan

upplagsplats for djurspillning enligt 37 och 42 $$ forordningen
(1998:899) om miliöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Handläggning av anmälan enligt 38 $ ftirordningen om miljofarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:

l. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk ftlr blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verk8g

6h

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används

av många människor
6h

3. Förskola, öppen forskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
forskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola, internationell skola med fler än 100

elever

6h

4. Förskola, öppen ftirskol4 fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
ftirskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola, internationell skola med upp till 100

elever

4h

Tillsyn

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt ftirteckning i
taxebilaga 3

Ärlig tillsynstid enligt
Taxebilaga 3

Tillsyn över verksamhet som berörs av kommunala foreskrifter som

meddelats enligt 40 $ fiirordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift

MILJöSKADOR ENLIGT 1O KAP. MILJöERIXEru

Anmölan

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en

ftiroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller
byggnad eller en anläggning enligt 28 $ ftirordningen (1998:899) om
miliöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Handläggning enligt l0 kap. 14 $ miljöbalken med anledning av

underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara for
allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

Timavgift

Tillsyn

Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av mark- och
vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt

allvarliea miliöskador

Timavgift

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

Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJöBALKEN
Anmiilan
Handläggning av anmälan ftir samråd er/.igt 12 kap. 6 $ miljöbalken Timavgift
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Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av foreskrifter som meddelats
enlist l2 kap. l0 $ miliöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan om att gräva ner dött hästdjur enligt
jordbruksverkets foreskrift er (SJVFS 20 I 4 :43 )

th

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT {4 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning

Prövning av ansökan om spridning av bekämpningsmedel enligt 40 $
Förordning (2014:425\ om bekämpninssmedel

2h

Prövning av ansökan om spridning inom vattenskyddsområde enligt 6
kap I $ Naturvårdsverkets loreskrifter om spridning och viss övrig
hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Timavgift

Anmälan

Handläggning av anmälan om spridning av bekämpningsmedel enligt
4 I 8 Förordnins (2014:425) om bekämpningsmedel

Timavgift

Information
Handläggning av information enligt 14 $ fiirordning (2016:1128) om
fl uorerade växthusgaser

lh

Handläggning av information enligt 3 kap I $ samt 6 kap I $

Naturvårdsverkets ftireskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och
vattenfiirorening vid hantering av brandfarlisa vätskor och spillolia:
L Nyinstallation av cistern lh
2. Hantering av information om periodiska besiktningar och kontroller
samt cistern som tas ur bruk

Timavgift

Tillsyn

Registrering och återkommande kontroll av inlämnad kontrollrapport
enligt 15 $ fijrordning (2016:1128) om fluorerade växthussaser

th

Äterkommande övrig tillsyn av anläggningar som omfattas av
rapportskyldigheten i forordning (201 6:1 I 28) om fl uorerade
växthusgaser eller forordning (2016:1129 om ozonnedbMande ämnen

Timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJöBALKEN

Prövning

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller
nyttjanderättsinnehavare om kompostering, återvinning eller
bortskaffande av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall på fastigheten
enlist 45 $ avfallsflorordninsen (20 I | :927 \

lh

w elP

Anmiilan

4



Prövning av ansökan om dispens enligt 33 $ Ronneby kommuns
renhållningsordning.

th

Tillsyn

Tillsyn av transportörer av avfall ftir vilka tillstånds och
anmälningsplikt ftireligger enligt 36 och 42 $$ avfallsftirordning
(2011:927)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJöBALKEN

Anmiilan
Handläggning av anmälan av upplåtelse av solarium till allmänheten
enligt l0 $ Strålsäkerhetsmyndighetens ftireskrifter om solarier och
artificiella solanläggningar (SSMFS 2012:5)

2h

Tillsyn

Tillsyn av verksamhet som driver eller tillhandahåller
anmälninsspliktist kosmetiskt solarium ftir allmänheten

Arlig tillsynsavgift enligt
taxebilaea 3

Radontillsyn Timavgift

LAGEN OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA.
LÄKEMEDEL

Kontroll
Kontroll av näringsidkare som bedriver anmälningspliktig detaljhandel
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Timavgift

LAGEN OM FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER

Kontroll
Offentlig kontroll avseende foder och animaliska biprodukter, och som
inte omfattas av tillsyn enligt livsmedelslagen eller miliöbalken

Timavgift

LAGEN OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER

Anmölan

Förstaårstillsyn av verksamheter som inkommit med anmälan om
forsälining av elektroniska cigaretter och/eller påfullningsbehållare

6h

Tilkyn
Äterkommande årlig tillsyn av verksamheter med ftirsäljning av
tobaksvaror

Ärlig tillsynstid enlig
taxebilasa 3

Ovrig tillsyn av verksamheter med lorsäljning av tobaksvaror och
liknande produkter

Timavgift

5/trr &b
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rÖRPnTTTINGSSAMLING
TAXA FÖR PRÖVING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN M.fI.
OtrrtRAOfru Antagen av KF 2020-xx-xx gxxx

iRonneby mitjö- och byg gnadsnämnds protokoll

Dat
Taxebilaga 2

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Följande ftirkortningar används i tabellen:

LR : Lagrum MPF, Mi lj öprövningsforordnin g (20 13 :25 1)
KK: Klassningskod
PN: Prövningsnivå
TF : Tidsfaktor som anges i antal timmar per år
T: Timavgift

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.

2 Kap JORDBRUK

Diurhållnins m.m.
2kap 1 $ 1.10-i 9 B Anläggning lor djurhållning med

l. mer än 40 000 platser for fäderftin,
2. mer än 2 000 platser ftr slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram
och avsedda ftir produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta
gyltor),
3 . mer än 7 50 platser ftir suggor (som suggor räknas även betäckta
gyltor), eller
4. så många platser for fiäderftin, slaktsvin eller suggor att
platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter
definierade som i 1.20.

2kap2$ 1.11 9 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar
eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses:
l. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad
räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive fol upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor fiir avel, inklusive valpar upp till åtta månaders
ålder och avelshannar.

2kap3$ 1.20 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter, dock ej inhägnad.

Med en djurenhet avses:
i. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till I månads ålder
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad

KK TF PN BeskrivningLR
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1.20-l
1.20-2

5

J

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 fcil upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor ftir avel, inklusive valpar upp till åtta månaders
ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar
räknas som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
I 1. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och
ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.
16. För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram
kväve eller 13 kilogram fosfor i ftirsk träck eller urin. Vid
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller
fosfor som ger det lägsta antalet djur.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte:
L renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 .10 eller l 1 I
Fler än 250 djurenheter
Fler än 100 djurenheter

Uppodling ov annan mark iin jordbruksmark fi)r
iordbruksproduktion

2kap4$ 1.30 T C Uppodling av annan mark än jordbruksmark ftir produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande iordbruksproduktion

3 Kap FISKODLING M.M.

3 kap 1$ 5.10 9 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder
forbrukas per kalenderår

s.20 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder
forbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig
enligt 5.10

4 Kap UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV,
oLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
NATURGRUS M.M

Berg, naturgrus och andra jordarter

4kapl$ 10.10 9 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150
hektar, om verksamheten inte:
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt laeen (1985:620)

LR KK TF PN Beskrivning
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om vissa torvffndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.

4kap2$ l0.l I

10.1 1-1

t0.lt-2

10.11-3

18

9

6

B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25
hektar, om verksamheten inte enbart innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad

l. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 $
miljöprövningsftirordningen om tillståndet gäller ftir mer än 50 000
ton
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 $

miljöprövningsftrordningen om tillståndet gäller ftir mer än 5 000
ton men högst 50 000 ton
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 $

miljöprövningsforordningen om tillståndet gäller for högst 5 000
ton

4kap3 $

10.20-l
r0.20-2
10.20-3

10.20-4 6

9
l8
9

B Täkt ftjr annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus
eller andra jordarter om verksamheten inte
i. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 $, eller
3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.

1. Torvtäkt
2. För annan täkt än torv om tillståndet gäller for mer än 50 000 ton
3. För annan täkt än torv om tillståndet gäller lor mer än 5 000 ton
men högst 50 000 ton
4. För annan täkt än torv om tillståndet eäller lor 1000-5000 ton

4kap4$ r0.30 6 C Täkt for markinnehavarens husbehov av mer än l0 000 ton
naturgrus (totalt uttagen mäned)

4kap5$ 10.40 4 C Täkt ftir markinnehavarens husbehov av:
1. mer än l0 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. tow med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller
inte om verksamheten är tillståndspliktie enliet. I 0. 1 0 eller 10. I I .

4kap6$ 10.s0 6 C Anläggning for sortering eller krossning av berg, naturgrus eller
andrajordarter:
f . inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanfor område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

4kap7$ 10.60 6 C Anläggning lor framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv
per kalenderår

Råpetroleum, naturgus och kol
4kap9$ lt.20 l3 B Utvinning av Råolia eller naturgas som ei sker inom de

KK TF PN BeskrivningLR
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fiällområden som anges i 4 kap 5 $ MB

11.30 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol

Malm och mineral
4kap13$ 13.30 90 B Anläggning for rostning eller sintring av metallhaltig malm for

provändamål

4kap15$ 13.50 64 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm,
mineral eller kol än rostning och sintring

4kap16$ 13.60 64 B Anläggning for utvinning och produktion av asbest

Annan utvinningsindustri
4kaplTS 13.70 6 C Diupborrnins. som inte omfattas av I1.10 eller I1.20

5 Kap LIVSMEDEL OCH FODER M.M.

Slukterier
5kapl$ 1s.10- I 90 B Slakteri fiir en produktion baserad på mer än 50 000 ton slakwikt

per kalenderår
ts.l0-2 30 B Slakteri lor en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 50

000 ton slaktvikt per kalenderår
5kap2$ 15.20 30 B Slakteri flor en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt

per kalenderår, om verksamheten inte åir tillståndspliktig enligt
1 5.10

5kap3$ 15.30 l0 C Slakteri for en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt I 5. 10

eller 15.20

Livsmedel och animaliska råvaror
5kap4$ 15.40-i

1s.40- I

ls.40-2
15.40-3

90

30
64

B Anläggning ftir framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk)-ftir en produktion
av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18750 ton per kalenderår,
om verksamheten innebär annat än endast paketering

l. Om verksamheten avser bearbetning av animaliska
biprodukter

2. Om verksamheten avser rökning
3. Om verksamheten inte avser annat än I och 2

5kap5$ 15.45

l s.4s- 1

15.45-2
l s.4s-3

90
30
60

B Anläggning ftir framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk eller glass) ftir en
produktion av mer än 2000 ton men mindre än 18750 ton per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.

1. Om verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter
2. Om verksamheten avser rökning
3. Om verksamheten inte avser annat än I och 2

5kap6$ 15.50 25 C Anläggning flor framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer
än 50 ton men högst 2000 ton per kalenderår som inte endast avser
miölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering

Rökeri
5kap7$ 15.80-1 10 C Rökerifor en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton

KK TF PN BeshrivningLR
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rökta produkter per kalenderår

1s.80-2 6 C Rökeri ftir en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta
produkter per kalenderår

Livsmedel av vegetabilis ka råvaror
5kap8$ 1s.90-i

15.90-1

15.90-2
15.90-3

1s.90-4

64

20

30
64

Anläggning for framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än 75 000 ton produkter per kalenderar eller mer än 600 ton
per dygn, om anläggningen är igång högst 90 dygn i rad under ett
kalenderår eller 300 ton per dygn i övriga fall och verksamheten
inte endast innebär paketering

1. anläggning ftir tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker
2. anläggning ftir rostning av kaffe
3. framställning av livsmedel med beredning och behandling av
mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2
4. framställning av livsmedel med beredning och behandling av
mer än l0 100 ton men mindre än 50 000 ton per kalenderår och
inte omfattas av I eller 2

5kap9$ 15.9s

15.95-l

15.95-2

1s.9s-3

64

64

20

B Anläggning for framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än l0 000 ton men högst 75 000 ton om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 8 $ eller endast avser kvarnprodukter, glass,
råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läsk, jäst eller
kafferostning eller endast innebär paketering

1. Anläggning ftir tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker
2. Anläggning for framställning av livsmedel med beredning och
behandling av mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas
avl
3. anläggning for framställning av livsmedel med beredning och
behandling av mer än l0 100 ton men mindre än 50 000 ton per
kalenderår och inte omfattas av I eller 2

5kap10$ 15.101 15 C Anläggning for framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror och en produktion av
mer än 2000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 $ eller endast avser
kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,
maltdryck, läsk, jäst eller kafferostning eller endast innebär
paketering

KK TF PN BeskrivningLR
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Kvurnprodukter
5 kap l1$ 15.t25

15.125-l

15.125-2

25

10

C Anläggning ftir framställning av kvarnprodukter samt behandling
och beredning av kvarnprodukter av mer än 1000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår

l. Anläggning for tillverkning av kvarnprodukter ftir en
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 $ eller endast
innebär paketering
2. Anläggning ftir tillverkning av kvarnprodukter ftir en
produktion av mer än I 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktie enlist

Livsmedel av kombinerade råvaror
15 kap 12$ 15.131-i

15.131-l

rs.t31-2 30

64

B Anläggning ftir framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till:
l. mer än l0 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75
ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. högst l0 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat
med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som
bestäms genom att multiplicera22,5 med talet ftir det animaliska
materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast
paketering.

1. Verksamhet med en produktion av mer än 10 000 ton per
kalenderår.
2. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. l2 $

miliöprövningsftirordningen men inte omfattas av 1.

l5 kap 13$ I 5 I 4 I 30 B Anläggning for framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer
än 5 000 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 $, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering

15 kap 14$ 15.151 20 C Anläggning ftir framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt l2 $, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

Miölkprodukter

LR KK TF PN Beskrivning
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5kap15$ 1 5.1 70-i 30 B Anläggning ftir framställning av mjölkprodukter baserad på en
invägning av mer än200 ton per dygn som
kalenderårsmede lvärde

5kap16$ 15.180-l

15.180-1

15.180-2

I 5. I 80-3

25

20

10

C Anläggning for framställning av mjölkprodukter (med undantag
av glass) for en produktion baserad på en invägning av mer än
500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15.170.

L För en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000
ton per kalenderår
2. För en produktion baserad på en invägning av mer än 20 000
ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
3. För en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår.

Olior och fetter
5kap17$ 1 s. I 85-i

1s.l8s-1

15.185-2

l 5. 1 85-3

90

64

30

An läggning forframställn ing el ler raffi nering av ve getab i I iska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter med en produktion av
l. Mer än 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på
animaliska råvaror.
2. mer än 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på
enbart vegetabiliska råvaror
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 $.

1.Anläggning ftir produktion av 100 000 ton eller mer per
kalenderår
2. Anläggning for produktion av mer än 50 000 ton per
kalenderår
3. Anläggning ftir produktion av högst 50 000 ton per kalenderår

5kap18$ I 5.190 30 B Anläggning ltir framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter frr en produktion av mer
1. Mer än 5000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om
produktionen baseras på animaliska råvaror.
2. mer än 5000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om
produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 $.

5kap19$ 1s.200 10 C Anläggning ftir framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter for en produktion av mer än 100 ton per kalenderår
men högst 5000 ton per kalenderår

Glass
5kap20$ ts.2t0 30 Anläggning for tillverkning av glass for en produktion av

1. mer än l5 000 ton men högst l8 750 ton per kalenderår om
produktionen baseras på animaliska råvaror
2. mer än l5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om
produktionen baseras på vegetabiliska råvaror

5kap21 $ ts.220 6 C Anläggning for tillverkning av glass for en produktion av mer än
10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 20 $

LR KK TF PN lleskrivning
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Råsorit och alkoholhaltisa drvcker
5kap22$ 1s.230 64 B Anläggning ftir framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga

drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.

5 kap 23$ ls.240

15.240-l
15.240-2
t5.240-3

25
15

10

C Anläggning for framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande

l. mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår
2. mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår
3. mer än l0 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår

Malt, malt drv c ker o c h liis kedrv c ke r
5kap24$ t5-250

15.250-l
15.250-2

15.250-3 30

13

64

B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av for
framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än l0 000 ton per år:

l. Framställning av malt
2. framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck
per år
3. framställning av mer än i0 000 ton men högst 20 000 ton
läskedryck eller maltdryck per år

5kap25$ ls.260 20 C Bryggeri eller annan anläggning for framställning av mer än
I 000 ton men högst l0 000 ton malt, maltdryck eller läskedryck
per kalenderår, Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller
inte om verksamheten är tillståndspliktis enliprt 8 I.
Jiist

5kap26$ 15.270

15.270-r
15.270-2

90
47

B

1. mer än 100 ton men högst 75 000 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer lor livsmedelsindustri eller
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om
minst tio kubikmeter

Anläggning for tillverkning av:

Kafferostnins
5kap27$ i 5.280

15.280-l
ts.280-2

25
10

C Anläggning for rostning av kaffe med:

1. mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår
2. mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktis enliet +$.9e. 8 $.

Psketerins av livsmedel
Anläggning ftir yrkesmässig industriell lorpackning av
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon
tillstånds- eller anmälninespliktie verksamhet enliet 1- 27 88

5kap28$ l s.3 10 6 C

Foder av animslisku råvaror
5kap30$ 15.340

1s.340- I 25

C Anläggning for beredning och behandling av enbart animaliska
produkter med en produktion av mer än 500 ton men högst
l8 750 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligtZ9 $ eller endast avser
mjölk eller endast innebär paketering.

l. Produktion baserad på 5000 ton eller mer, men högst 18 750
ton per kalenderår

LR KK TF PN Beskrivning
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15.320-2 10 2. Produktion baserad på mer än 500 ton men högst 5000 ton per
kalenderår

Foder av vegetobiliska råvaror
5kap3l $ r 5.350-i 30 B Anläggning ftir framställning av foder med beredning och

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2.mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering.

5kap32$ 15.360 10 C Anläggning for framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än 5 000 ton
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten åir

tillståndspliktig enligt 31 $ eller endast avser oljekakor från
vegetabiliska olior eller fetter eller endast innebär paketering.

Foder av kombinerade råvaror
5kap33$ 15.370-i

15.370-r

15.370-2 30

90

B Anläggning ftir framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till:
l. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75

ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. högst l0 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat
med animalievärdet. Med animalievärdet avses talet 300 minskat
med det tal som bestäms genom att multiplicera22,5 med talet
ftjr det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering.

1. Produktion baserad på mer än 10 000 ton animaliska
biprodukter per kalenderår.
2. Produktion baserad på mindre än 10 000 ton animaliska
biprodukter per kalenderår

5kap34$ 15.3 80 10 Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer
än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktie enlist 33 S eller endast innebär paketerins.

6 kap TEXTILVAROR

6kapl$ 17.10-i 90 B Anläggning for ftirbehandling eller ftirgning av mer än l0 ton
textilfiber eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfiber
eller textilier per kalenderår

6kap2$ t7.20-i B Anläggning for ftirbehandling eller ftirgning av mer än 200 ton
men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller
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17.20-r

17.20-2 30

64

lor annan beredning av mer än200 ton textilmaterial per
kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
l. ärtillståndspliktig enligt I $, eller
2. inte medftir utsläpp av avloppsvatten eller utsläpp till luft av
högst 3 ton flyktiga organiska foreningar per kalenderår.

l. Anläggning for hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
2. Anläggning for hantering av högst 100 ton textilfibrer eller
textilier per kalenderår.

6kap3 $ 17.30 10 C Anläggning for ftirbehandling eller f?irgning av mer än 10 ton
fibrer eller textilier per kalenderår eller ftir annan beredning av
mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktie enlist I eller 2 $.

7 Kap PÄLS, SKINN ocH LÄDER

7kapl$ 18.10-i 90 B Anläggning ftir garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per
dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår

7kap2$ 18.20 90 B Anläggning ftir garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton
hudar eller skinn per kalenderår eller ftjr annan beredning av mer
än 100 ton hudar eller skinn
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enlist I $.

7kap3$ 18.30 l0 C Anläggning for garvning eller annan beredning av läder eller
pälsskinn ör en produktion av mer än2ton men högst 100 ton
hudar eller skinn per kalenderår om verksamheten inte är
tillståndspliktig enlist I eller 2 $

8 Kap TRÄVAROR

Kemikaliebehandlins av trii och trdvaror
8kap1$ 20.0s-i 64 B Anläggning fiir behandling av trä eller träprodukter med

kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än l8 750
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår
Tillståndsplikt galler inte om verksamheten endast avser
behandlins mot blånadssvamp.

8kap2$ 20.t0

20.10-1

20.10-2

20.10-3

25

20

15

C Anläggning for behandling av trä eller träprodukter med
kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat
trä eller träprodukter per dygn eller högst l8 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp eller verksamheten är
tillståndspliktig enligt I $.

L Anläggning for yrkesmässig behandling av mer än l0 000
kubikmeter trä.
2. Anläggning for yrkesmässig behandling av mer än 500
kubikmeter men högst l0 000 kubikmeter trä.
3 Anläggning ftir yrkesmässig behandling av högst 500
kubikmeter trä.
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Sågning, hvvling och svawning av trii
8kap3$ 20.20

20.20-l

20.20-2

64

30

B Sågverk eller annan anläggning for tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning ftir en produktion av mer
än 70 000 kubikmeter per kalenderår:

l. Anläggning ftir produktion av mer än 200 000 kubikmeter per
kalenderår
2. Anläggning för produktion av upp till 200 000 kubikmeter per
kalenderår

8kap4$

20.30-l

29.30-2

20.30

15

25

Sågverk eller annan anläggning for tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning lor en produktion av mer
än 6 000 kubikmeter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 3 $.

l. Anläggning ftir produktion av mer än 30 000 kubikmeter men
högst 70 000 kubikmeter per kalenderår
2. anläggning ftir produktion av mer er än 6 000 kubikmeter men
högst 30 000 kubikmeter per kalenderår

Triibaserade brdnslen och brdnslen av träprodukter
8kap5$ 20.40

20.40-l

20.40-2

20.40-3

20.40-4

20.40-s

20.40-6

20.40-7

20

l5

l5

l0

8

20

8

C Anläggning for framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av:
l. träull, trämjöI, flis, spån eller liknande, baserad på mer än I
000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår,
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
rävara per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte tilll?il lig fl isning.

1. I form av träull, trämjöI, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår
2. I form av träull, trämjöI, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 100 00 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast
mått per kalenderår
3. I form av träull, trämjöI, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 1 000 kubikmeter men högst l0 000 kubikmeter fast mått
per kalenderår
4. I form av träull, trämjöI, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 150 000 kubikmeter löst mått rävara per kalenderår
5. I form av träull, trämjöI, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 200 00 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst
mått råvara per kalenderår
6. I form av träull, trämjöI, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått
rävara per kalenderår
7. I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5000
kubikmeter rävara per kalenderår

Tröbaserade skivor, fanör, plvwood och spån
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8kap6$ 20.50-i 64 B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per
dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor eller spånskivor

8kap7$ 20.60

20.60-1

20.60-2

25

t5

C Anläggning for tillverkning av
L fan6r eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter
per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller
andra produkter av spån.

1. Anläggning ftir tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter fandr
eller plywood, eller mer än 500 kubikmeter spånskivor eller
andra produkter av spån per kalenderår
2. Anläggning ftir tillverkning av högst l0 000 kubikmeter fandr
eller plywood, eller högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra
produkter av spån per kalenderår

Lagring av timmer
8kap8$ 20.70 13 B Anläggning ftir lagring av

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3

fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m'
fub) ivatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 $.

8kap9$ 20.80

20.80-l

20.80-2

20.80-3
20.80-4

20.80-5

l0

8

8

6
10

C Anläggning for lagring av
l. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub),
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m' fub),
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 $, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 $.

1. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på
land med vattenbegjutning
2. Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land
med vattenbegjutning
3. Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning
4. Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i
vatten
5. Mer än 500 kubikmeter men hösst 5 000 kubikmeter i vatten

8 kap 10$ 20.90 6 C Anläggning ftr 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 l0 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3

fub) i vatten

Be h andling av b lånadssvamp
Skapll$ 20.91 10 C Anläggning for behandling av trä och träprodukter mot

blånadssvamp. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
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är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt I eller 2 g

9 Kap MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

9kap3 $ 2t.40 47 B Anläggning ftir framställning i indushiell skala av högst 20 ton
per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp
eller kartong

10 Kap FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION

10 kap 1$ 22.t0 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetftirg, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l9
kap 2,3 eller 4 $

l0 kap 2$ 22.20 l0 C Anläggnins med tillverknins av metallklichöer
l0 kap 3$ 22.30 30 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än

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

10 kap 4$ 22.40

22.40-l

22.40-2

22.40-3

12

6

8

c Anläggning:
l. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 3 $.

l. Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår
2. Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas
per kalenderår
3. Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
5 000 kvadratmeter men högst l5 000 kvadratmeter framkallas
per kalenderår

11Kap STEN KOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH XÄNNANÄNSLE

llkap6$ 23.20 90 B Anläggning lor tillverkning av produkter ur kol, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt l1 kap 2,3,4 eller 5 $

eller 17 kap 4 $

12 Kap KEMISKA PRODUKTER

Orsaniska kemikalier
12 kap 2$ 24.02-1 90 B Anläggning ftir att genom kemisk eller biologisk reaktion i

industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per
kalenderår

12 kap 4$ 24.04-i 90 B Anläggning ftir att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande
organiska ftireningar per kalenderår

12 kap 6$ 24.06-i 90 B Anläggning for att genom kemisk eller biologisk reaktion i
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industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande
organiska ftireningar per kalenderår

l2 kap 8$ 24.08-i 90 B Anläggning for att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande
organiska foreningar per kalenderår

12 kap l0$ 24.10-i 90 B Anläggning lor att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande
organiska ftireningar per kalenderår

l2 kap l2$ 24.12-i 90 B Anläggning ftir att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten
per kalenderår

12 kap l4$ 24.14-i 90 B Anläggning for att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska
foreningar per kalenderår

12 kap 16$ 24.16-i 90 B Anläggning for att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår

l2 kap 18$ 24.18-i 90 B Anläggning lor att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per
kalenderår

12 kap 20$ 24.20-i 90 B Anläggning ftir att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton fiirgämnen eller
pigment per kalenderår

12kap22$ 24.22-i 90 B Anläggning for att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller
tensider per kalenderår

Oorsaniska kemikalier
12kap24$ 24.24-i 90 B Anläggning for att genom kemisk eller biologisk reaktion i

industriell skala tillverka högst 20 000 ton saser per kalenderår
l2 kap 26$ 24.26-i 90 B Anläggning ftir att genom kemisk eller biologisk reaktion i

industriell skala tillverka höest 20 000 ton syror per kalenderår
12 kap 28$ 24.28-i 90 B Anläggning ftir att genom kemisk eller biologisk reaktion i

industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår
12 kap 30$ 24.30-i 90 B Anläggning for att genom kemisk eller biologisk reaktion i

industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap 32$ 24.32-i 90 B Anläggning for att genom kemisk eller biologisk reaktion i

industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller,
metalloxider eller andra oorganiska ftireningar per kalenderår

Gödselmedel
12 kap 34$ 24.34-i 90 B Anläggning fiir att genom kemisk eller biologisk

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium

Viixtskyddsmedel oc h biocider
12 kap 36$ 24.36-i 90 B Anläggning ftir att genom kemisk eller biologisk

reaktion i industriell skala tillverka högst I 000 ton
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår

l2 kap 37$ 24.37-1 90 B Anläggning ftir tillverkning i industriell skala av
biotekniska organismer flor bekämpningsändamål

Liikemedel
l2 kap 39$ 24.39-i 90 B Anläggning for att genom kemisk eller biologisk

reaktion i industriell skala tillverka hösst I 000 ton
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läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

12 kap 40$

24.40-l
24.40-2

24.40-3
24.40-4

24.40

l2
6

35

20

C Anläggning for att genom endast ffsikaliska processer tillverka
läkemedel (farmaceutisk tillverkning)
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 $.

1. Tillverkning av er än 100 ton kalenderår
2. Tillverkning av mer än l0 ton men högst 100 ton per
kalenderår
3. Tillverkning av mer än 500 kg men högst l0 ton per kalenderår
4. Tillverkning av höest 500 kg per kalenderår

12 kap 4l$ 24.41 20 C Anläggn ing flor behandling av me I lanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälninespliktie enligt någon av l-40 eller 42-47 $$

Spröngömnen
l2 kap 43$ 24.43-i 90 B Anläggning ftir att genom kemisk eller biologisk reaktion i

industriell skala tillverka högst I 000 ton sprängämnen per
kalenderår

Annan kemisk tillverkning
12 kap 44$ 24.44 20 C Anläggning ftir att genom kemiska eller biologiska reaktioner

yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i
fiirsöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell
skala

12 kap 45$ 22.4s B Anläggning for att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka:
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.

Tillståndsplikten gäller inte :

l. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt
som
a) enligt floreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen åir klassificerad eller uppfuller kriterierna
for att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande",
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets forordning (EG) nr
127212008 av den l6 december 2008 om klassificering, märkning
och forpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548|EEG och 19991451EG samt
ändring av ftirordning (EG) nr 190712006 uppfyller kriterierna ftir
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut
toxicitet kategori 2","akut toxicitet kategori 3",
"specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande på
huden kategori 1A", "frätande på huden kategori 18", "frätande
på huden kategori lC", "cancerogenitet kategori 1A",
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24.4s-l

24.4s-2
24.4s-3
24.45-4
24.45-5

30

60
30
30
12

"cancerogenitet kategori lB", "cancerogenitet kategori 2",
"mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller
kategori 18", "mutagenitet i könsceller kategori 2" ,
"reproduktionstoxicitet kategori 1 A", "reproduktionstoxicitet
kategori lB", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt ftir
vaffenmiljön kategori akut 1", "farligt ftir vattenmiljön kategori
kronisk 1", "farligt for vattenmiljön kategori kronisk 2","farligl
for vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt ftir
vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt ftir ozonskiktet",
2. tillverkning av ftirg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst I 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000
ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom
destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.

l. verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska
produkter
2. verksamheten avser läkemedelssubstanser
3. verksamheten avser sprängämnen
4. verksamheten avser pyrotekniska artiklar
5. verksamheten avser ammunition
Anläggning for att genom endast frsikaliska processer i
industriell skala tillverka:
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.

Tillståndsplikten gäller inte om:
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i

verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt
som a) enligt ftireskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfuller kriterierna
for att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
"mycket gift i g", " giftig", "frätande", "cancerframkal lande",
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b)
enligt Europaparlamentets och rådets forordning (EG) nr
127212008 av den l6 december 2008 om klassificering, märkning
och ftirpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven6T|54S|EEG och 1999145/EG samt
ändring av forordning (EG) nr 190712006 uppfuller kriterierna for
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut
toxic itet kate gori 2", " akLtt toxicitet kategori 3 ", "specifi k
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande på

huden kategori 1A", "frätande på huden kategori lB", "frätande
på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori lA",
"cancerogenitet kategori I B", "cancerogenitet kategori 2",
"mutagenitet i könsceller kateqori lA", "mutagenitet i könsceller

12 kap 46$ 24.46 C
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24.46-l

24.46-2

24.46-3

24.46-4

25

20

t2

10

kategori lB", "mutagenitet i könsceller kategori2",
"reproduktionstoxicitet kategori I A", "reproduktionstoxicitet
kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt ftir
vattenmiljön kategori akut 1", "farligt fiir vattenmiljön kategori
kronisk 1","farligf flör vattenmiljön kategori kronisk 2","farligl
lor vattenmiljön kategori kronisk 3","farligt lor vattenmiljön
kategori kronisk 4" eller "farligt ftir ozonskiktet",
2. tillverkning av fiirg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst I 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000
ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga kemiska
produkter genom destillation, eller 5. om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap.

l. Tillverkning av mer än l0 ton ftirg eller lack per kalenderår,
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska
produkter.
2. Tillverkning av naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
3. Tillverkning av mer än I 000 ton men högst 2 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
4. Tillverkning av mer än l0 ton men högst I 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hysienprodukter per kalenderår

l2kap 47$ 24.47 15 C Anläggning for att genom endast fusikaliska processer, i ftirsöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka:
l. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton ftirg eller lack per kalenderår,
5. mer än l0 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter

13 Kap GUMMI- OCH PLASTVAROR

13 kap l$ 25.10

25.10-l

25.10-2

64

30

B Anläggning ftir att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderar
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten Uir tillstandspliktig
enligt 19 kap. 3 $.

1. Tillverkning av mer än l0 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
2. tillverkning av mer än 2 000 ton men högst l0 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår

13 kap 2$ 25.t| C Anläggning ftir att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än I ton ovulkad gummiblandning
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2s.11-l

25.11-2

2s.lr-3

2s.1t-4 8

30

20

t2

per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
elleranmälningspliktig enligt I $ eller 19 kap.3 eller4 $.

1. Tillverkning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår
2. Tillverkning av mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår
3. Tillverkning av mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår
4. Tillverkning av mer än I ton men högst 50 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår

13kap3$

25.20-l
2s.20-2

2s.20

30
t3

B Anläggning ftir att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av:
l. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än200 ton plastråvara per
kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår,
eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår.

l. Produktion av mer än 100 ton per kalenderår.
2. Produktion av upp till 100 ton per kalenderår

13kap4$ 2s.30 t2 C Anläggning for att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om:
L produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktie enlist 25J& 3ö

13kap5$ 25.40 30 B Anläggning ftir flamlaminering med plast

13kap6$

25.50-l
2s.s0-2

2s.s0-3

2s.s0-4

25.50-5

2s.s0-6

25.50-7

25.50

15

10

6

25

8

l5
8

C Anläggning där produktionen baseras på mer än I ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, ftir:
1. tillverkning av produkter av plast ftirutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 $.

l. Användning av mer än200 ton plastråvara per kalenderår.
2. Användning av mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara
per kalenderår
3. Användning av mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår
4. Användning av mer än 20 ton plastråvara per kalenderår ftir
beläggning eller kalandrering med plast
5. Användning av mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår ftir beläggning eller kalandrering med plast
6. Användning av mer än 5 ton men högst l0 ton plastråvara per
kalenderår for beläggning eller kalandrering med plast
7. Användning av mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per
kalenderår for beläggning eller kalandrering med plast

&ug. 18



2s.s0-8 6 8. Användning av mer än I ton men högst 3 ton plastråvara per
kalenderår ftir beläggning eller kalandrering med plast

14 kap ICKE.METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap l$ 26.05-i 64 B Anläggning ftir tillverkning av glas inklusive glasfiber med

smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår

14kap2$ 26.tO-i

26.10-l

26.10-2 30

64

B Anläggning for smältning av mineraler, inklusive tillverkning av
mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än
5 000 ton per kalenderår

l. Anläggning ftir tillverkning av mineralull med smältning av
mer än l0 000 ton mineraler per kalenderår
2. Anläggning for tillverkning av mineralull med smältning av
mer än 5000 ton men högst l0 000 ton mineraler per kalenderår

14kap3 $ 26.20

26.20-l

26.20-2

26.20-3

26.20-4

26.20-5

26.20-6

64

30

l3

64

30

13

B Anläggning ftir tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling
av glas, om verksamheten innebär att:
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikforeningar ftirbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror forbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligtleller2$.

l. Verksamhet med fiirbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikfiireningar per kalenderår
2. Verksamhet med ftirbrukning av mer än 500 ton men högst 2
000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikloreningar
per kalenderår
3. Verksamhet med en lorbrukning av mer än 5 ton men högst
500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikfiireningar
per kalenderår
4. Verksamhet med en ftirbrukning av mer än 3 000 ton andra
glasråvaror än de som avses i l-3 per kalenderår
5. Verksamhet med en ftirbrukning av mer än I 000 ton men
högst 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i l-3 per
kalenderår
6. Verksamhet med en forbrukning av högst 1 000 ton andra
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår

14 kap 4$ 26.30 l0 C Anläggning for tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling
av glas, om verksamheten innebär att:
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikftireningar forbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror ftirbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktie enlist 1" 2 eller 3 8.

l4 kap 5$ 26.40 20 C Anläggning for tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är
tillståndspliktie enlist. 1 $

14kap6$ 26.s0-i 30 B Anläggning for att tillverka keramiska produkter genom
bränning, särskilt takpannor, teeel, eldfast sten, kakel. stensods

LR KK TF PN Beskrivning
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eller porslin, med en:

l. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än l8 750 ton
per kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en
satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter

14 kap 7$ 26.s1 30 B Anläggning for att genom bränning tillverka mer än 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används

l4 kap 8$ 26.60 20 C Anläggning for tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktie enlist 6 eller 7$

Cement, betong, kalk, krita och gips

14 kap l0$ 26.80 184 B Anläggning for tillverkning av cement, om verksamheten inte är
tillståndspliktie enlist 9$

14 kap I l$ 26.90-i 30 B Anläggning ftir tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn
eller mer än12 500 ton kalk per kalenderår

l4 kap l2$ 26.100 20 C Anläggning for tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktie enlist 9, 10 eller 1l $

14 kap l3$ 26.110 l2 C Anläggning for tillverkning av mer än 500 ton
l. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong. lättbetone eller cement per kalenderår

14 kap 14$ 26.120 25 C Anläggning for tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.

Andra icke-metalliska mineraliska produkter
l4 kap 15$ 26.130-i 64 B Anläggning ftir tillverkning av asbest eller av asbestbaserade

produkter
l4 kap 16$ 26.r40 64 B Anläggning ftir behandling eller omvandling av asbest, om

verksamheten inte är tillståndspliktie enlist 15 $ eller 4 kap 16 $

14 kap l7$ 26.r50

26.rs0-l
26.150-2

20
15

C Asfaltverk eller oljegrusverk som
l. ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser.
2. ställs upp utanftir område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

1. Anläggning inom detaljplan
2. Anläggning utanfor område med detaliplan

14 kap l8$ 26.160 l0 C Anläggning ftir tillverkning av varor av asfalt
14 kap 19$ 26.170-l 30 B Anläggning ft)r tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller

mer än 12 500 ton masnesiumoxid per kalenderår
14 kap 20$ 26.180 l5 C Anläggning ftir tillverkning av konstgjorda mineralfiber.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna
forordning.

15 kap STAL OCH METALL

15 kap 7$ 27.32

27.32-l 90

B Anläggning flor att behandla järnbaserade metaller genom
kallvalsning av högst 100 000 ton stål perkalenderår

l. Behandling av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per

KK TF PN lleskrivningLR
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27.32-2 64
kalenderår
2. Behandling av högst 50 000 ton per kalenderar

15kap8$ 27.40-i

27.40-r

27.40-2

27.40-3

27.40-4

64

30

30

13

B Anläggning for att gjuta jäm eller ståI, om produktion är mer än
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår
1. Produktion av mer än l0 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller kärnsand används
2. Produktion av mer än 5 000 ton men högst l0 000 ton järn
eller stål per kalenderår där form- eller kärnsand används
3. Produktion av mer än l0 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller kärnsand inte används
4. Produktion av mer än 5 000 ton men högst l0 000 ton järn
eller stål per kalenderår där form- eller kärnsand inte används

15kap9$ 27.50

27.s0-1

27.50-2

27.50-3

27.50-4

27.50-5

27.s0-6

27.50-7

27.s0-8

30

13

l3

30

l3

30

6

90

C Anläggning for att gjuta järn, ståI, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 eller 14 $.

1. Verksamheten med gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand används med en produktion av mer än I 000 ton men
högst 5 000 ton per kalenderår
2. Verksamhet med gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand används med en produktion av högst I 000 ton per
kalenderår
3. Verksamhet med gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton
men högst 5 000 ton per kalenderår
4. Verksamhet med gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per
kalenderår
5. Verksamhet med gjutning av zink med en produktion av mer
än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår
6. Verksamhet med gjutning av zink med en produktion av mer
än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår
7. Verksamhet med gjutning av zink med en produktion av högst
1 000 ton per kalenderår
8. Verksamheten med gjutning av aluminium eller magnesium
där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än I
000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår

l5 kap 10$ 27.60 6 C Anläggning for gjutning ftir en produktion av mer än l0 ton järn,
ståI, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 $

15 kap 12$ 27.80-i

27.80-l
27.80-2

184
30

B Anläggning lor att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial
producera högst I 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

1 . Verksamhet med ferrolegeringsverk.
2. Verksamhet utan ferrolegeringsverk.

15 kap 14$ 27.t0t-i B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller
inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000
ton per kalenderår

KK TF PN BeskrivningLR
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27.101-1

27.t0l-2

27.101-3

27.101-4

27.t}t-5

27.101-6

27.t01-7

27.t0r-8

27.101-9

27.101-
l0

184

137

184

t37

90

64

30

30

13

64

1. Verksamhet med gjutning av zink med en smältning av mer än
20 000 ton per kalenderår
2. Verksamhet med gjutning av zink med en smältning av mer än
l0 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
3. Verksamhet med gjutning av zink med en smältning av högst
10 000 ton per kalenderår
4. Verksamhet med gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000
ton per kalenderår
5. Verksamhet med gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en smältning av högst l0 000
ton per kalenderår
6. Verksamhet med gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10

000 ton per kalenderår
7. Verksamhet med gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10

000 ton per kalenderår
8. Verksamhet med smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än for gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning
ftir gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per
kalenderår
9. Verksamhet med smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än ftir gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller änzink, aluminium eller magnesium vid anläggning
för gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst
80 000 ton per kalenderår
10. Verksamhet med smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än for gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning
for giutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår

15 kap 15$ 27.110

27.110-l

27.110-2 30

64

Anläggning for att smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt l3 eller 14 $ eller endast avser gjuterier.

l. Verksamhet med en produktion av mer än 3 000 ton men högst
5 000 ton per kalenderår
2. Verksamhet med en produktion av upp till 3000 ton per
kalenderår

15 kap 16$ 27.120

27.120-l

27.120-2

27.120-3

27.120-4

227

137

30

64

B Anläggning lor att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-
järnmetall ur annan rävara och genom andra processer än de som
angesill-15$$
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
1. Verksamhet med en produktion av mer än 80 000 ton per
kalenderår
2. Verksamhet med en produktion av mer än 20 000 ton men
högst 80 000 ton per kalenderår.
3. Verksamhet med en produktion av mer än 3 000 ton men högst
20 000 ton per kalenderår
4. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 $
miliöprövningsftirordningen men inte omfattas av någon av
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punkterna 1-3

15 kap 17$ 27.t30

27.130-1

27.130-2

27.130-3

27.130-4

30

13

90

6

B Anläggning ftjr att gjuta andra metaller än jiirn, ståI, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton
per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt l3 eller 14 $.

1. Verksamhet med en produktion av mer än 3 000 ton men högst
5 000 ton per kalenderår
2. Verksamhet med en produktion av mer än 1 000 ton men högst
3 000 ton per kalenderår
3. Verksamhet med produktion av mer än200 ton men högst i
000 ton per kalenderår
4. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt l5 kap. 17 $
miljöprövningsforordningen men inte omfattas av någon av
punkterna l-3

15 kap l8 27.140 8 C Anläggning ftir gjutning av andra metaller än järn, ståI, zink,
aluminium och magnesium, ftir en produktion av mer än I ton per
kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktie enlist. 13. 14 eller I 7 $.

16 Kap METALL. OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING
OCH FÄRGBORTTAGNING

16 kap l$ 28.10-i

28.10-l

28.t0-2

28.10-3

28.10-4

30

IJ

64

6

B Anläggning flor kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av
mer än 30 kubikmeter

l. Verksamhet där utsläpp av process- och sköljvatten är större än

l0 000 kubikmeter per kalenderår
2. Verksamhet där utsläpp av process- och sköljvatten är större än

I 000 kubikmeter men högst l0 000 kubikmeter per kalenderår
3. Verksamhet där utsläpp av process- och sköljvatten är större än

100 kubikmeter men högst I 000 kubikmeter per kalenderår
4. Verksamhet som är tillståndspliktig enligt l6 kap I $ men som
inte omfattas av någon av punkterna l-3

l6 kap 2$ 28.20

28.20-l

28.20-2

28.20-3

B

64

30

13

Anläggning for kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om:
l. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än I
kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte betning
med betpasta.

l. Anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om
mer än l0 000 kubikmeter per kalenderår
2. Anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om
mer än I 000 kubikmeter men högst l0 000 kubikmeter per
kalenderår
3. Anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per
kalenderår
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28.20-4 6 4. Anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som
inte omfattas av någon av l-3

16kap3 $

28.25-l

28.25-2

28.25

6

aJ

C Anläggning for kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt I eller 2 $.

l. Verksamhet som ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår
2. Verksamheten som ger upphov till högst I kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår

16 kap 4$ 28.30

28.30-l

28.30-2

28.30-3

28.30-4

30

13

64

6

B Anläggning flor:
l. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer
än l0 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller ståI, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod.

l. Anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om
mer än l0 000 kubikmeter per kalenderår
2. Anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om
mer än I 000 kubikmeter men högst l0 000 kubikmeter per
kalenderår
3. Anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om
mer än 100 kubikmeter men högst I 000 kubikmeter per
kalenderår
4. Anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som
inte omfattas av någon av l-3

16kap5$ 28.40 8 C Anläggning ftir annan beläggning med metall än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte:
l. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 $.

16 kap 6$ 28.s0 B Anläggning fijr termisk ytbehandling i form av varmdoppning
eller termisk sprutning med en metallfijrbrukning av mer än 2 ton
per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 15 kap. 3 $.
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28.s0-l

28.s0-2

28.50-3

28.50-4

28.50-5

28.s0-6

28.50-7

28.50-8

28.50-9

28.50-10

28.s0-11

28.50-12

28.50-13

13

30

30

13

30

l3

30

6

aJ

6

64

6

6

l. Verksamhet med varmftirzinkning med uppsamling och filter
ftir flussrök med en forbrukning av mer än l0 000 ton zink per
kalenderår
2. Verksamhet med varmftirzinkning med uppsamling och filter
for flussrök med en ftirbrukning av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton zink per kalenderår
3. Verksamhet med varmlorzinkning med uppsamling och filter
for flussrök med en ftrbrukning av mer än 100 ton men högst 1

000 ton zink per kalenderår
4. Verksamhet med varmflorzinkning med uppsamling och filter
for flussrök med en forbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår
5. Verksamhet med varmforzinkning utan uppsamling och filter
ftir flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår
6. Verksamhet med varmforzinkning utan uppsamling och filter
ftir flussrök med en forbrukning av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton zink per kalenderår
7. Verksamhet med varmfiirzinkning utan uppsamling och filter
ftir flussrök med en lorbrukning av mer än 100 ton zink per
kalenderår
8. Verksamhet med varmftirzinkning utan uppsamling och filter
ftr flussrök med en forbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår
9. Annan verksamhet än varmforzinkning med utsläpp av mer än
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår
10. Annan verksamhet än varmftirzinkning om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst
l0 000 kubikmeter per kalenderår
I l. Annan verksamhet än varmftirzinkning om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1

000 kubikmeter per kalenderår
12. Annan verksamhet än varmfiirzinkning om utsläpp av
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår
13. Annan verksamhet än varmforzinkning som inte medftir
utsläpp av process- och skölivatten

l6 kap 7$ 28.71 6 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälninsspliktie enlist 108

16 kap 8$ 28.80 30 B Anläggning for att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller frirg från mer än 50 ton metallgods
per kalenderår, om verksamheten inte åir tillståndspliktig enligt l9
kap.2 eller 3$

16kap9$ 28.90 l5 C Anläggning flor att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är
tillståndspliktie enlist-8 $ eller l9 kap.2 eller 3S

16 kap l0$ 28.95 C Anläggning for:
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än l0
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte
är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt l9 kap. 2,3,4 eller
6$,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästrine av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
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28.9s-l

28.95-2

l0

6

4. våttrumling av mer än I ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än I ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallftirbrukning av mer än 50
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallforbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.

l. Anläggning for produktion som omfattas av mer än två punkter
ovan
2. Anläggning fiir produktion som omfattas av högst två punkter
ovan

17 KAP ELEKTRISKA ARTIKLAR

17kap2$ 31.20 64 B Anläggning ftir tillverkning av batterier eller ackumulatorer där
inte kadmium, bly eller kvicksilver insår

17kap3$ 31.30 10 C Anläggning for tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande liuskällor

17kap6$ 31.60 15 C Anläggning for tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel

18 KAP METALLBEARBETNING M.M.

Motorer, turbiner och reaktorer
lSkap I $ 34.r0 l5 C Anläggning for tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per

kalenderår
18kap2$ 34.20 8 C Provbänk ftir motorer, turbiner eller reaktorer

Motorfordon
l8kap3 $ 34.30

34.30-r

34.30-2

34.30-3

34.30-4

34.30-5

34.30-6

184

184

30

30

64

64

B Anläggning ftir tillverkning och sammansättning per kalenderår
AV:

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än I 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton

1. Tillverkning och sammansättning av fler än 100 000
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton
2. Tillverkning och sammansättning av fler än 25 000
motorfordon men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton
3. Tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst
3,5 ton
4. Tillverkning och sammansättning av fler än 20 000
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton
5. Tillverkning och sammansättning av fler än I 000 motorfordon
men högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton
6. Tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än
3,5 ton
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18 kap 4$ 34.40 25 C Anläggning ftjr tillverkning och sammansättning per kalenderår
avi
l. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än l0 men högst I 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.

Jiirnv iig s utr ustning oc h flv splan
18 kap 5$ 34.50 25 C Anläggning for:

l. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

Ma s kin e I I met a I I b ear b etn in s
18 kap 7$ 34.70

34.70-l
34.10-2

34.70-3

90
64

30

B Anläggning där det fiirekommer maskinell metallbearbetning och
där total tankvolym ftir skärvätskor, processoljor och hydrauloljor
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 g
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt
system ftir vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade
antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade
behållare som används flor påfullning av
metallbearbetningsmaskin.

l. Verksamhet med tankvolym på mer än 50 kubikmeter
2. Verksamhet med tankvolym på mer än 35 kubikmeter men
högst 50 kubikmeter
3. Verksamhet med tankvolym på mer än 20 kubikmeter men
högst 35 kubikmeter

l8 kap 8$ 34.80

34.80-1

34.80-2

34.80-3

25

12

8

c Anläggning där det ft)rekommer maskinell metallbearbetning och
där total tankvolym for skärvätskor, processoljor och hydrauloljor
i metallbearbetningsmaskinerna är större än I kubikmeter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10$

Med total tankvolym avses det samma som i 7 $ andra stycket.

1. Anläggning med total tankvolym ftir skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är stöne än l0
kubikmeter men högst 20 kubikmeter
2. Anläggning med total tankvolym for skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5
kubikmeter men högst l0 kubikmeter
3. Anläggning med total tankvolym ftir skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1

kubikmeter men högst 5 kubikmeter
Skeppsvarv

18 kap 10$ 35.20 8 C Skeppsvarv
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19 Kap FöRBRUKNING AV oRGANISKA LöSNINGSMEDEL

19 kap 1$ Med lorbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillftirseln
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte
återvinns for återanvändning där även återanvändning av
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som
slutliet bortskaffas som avfall

19 kap 2$ 39.1 0-i

39.10-1

39.10-2

39. I 0-3

39.10-4

184

90

64

30

B Anläggning for att appretera, trycka, bestryka, avfetta,
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller
på annat sätt ytbehandla material, foremål eller produkter, om
ftirbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150
kilogram per timme eller mer än200 ton per kalenderår

1. Verksamhet med en ftirbrukning som uppgår till mer än 500
ton per kalenderår
2. Verksamhet med en ftirbrukning som uppgår till mer än 200
ton men högst 500 ton per kalenderår
3. Verksamhet med en forbrukning som uppgår till mer än 50 ton
men högst 200 ton per kalenderår
4. Verksamhet med en forbrukning som uppgår till högst 50 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter

19 kap 3$ 39.1 5

39.1 5-1

39.15-2

39.15-3

39.15-4

39.15-5

184

90

64

30

l3

B Anläggning där det per kalenderår forbrukas:
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av
farmaceutiska produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,
tryckftirg, lim eller andra beläggningspreparat. Vid tillämpningen
av ftirsta stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel
medräknas som omfaffas av fiirordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av
ftireskrifter som har meddelats med stöd av den ftirordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt2 $. Tillståndsplikten enligt forsta stycket 2 gäller inte
sjukhus

1. Verksamhet med en fiirbrukning av organiska lösningsmedel
som uppgår till mer än 500 ton per kalenderår
2. Verksamhet med en ftirbrukning av organiska lösningsmedel
som uppgår till mer än200 ton men högst 500 ton per kalenderår
3. Verksamhet med en forbrukning av organiska lösningsmedel
som uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår
4. Verksamhet med en forbrukning av organiska lösningsmedel
som uppgår till mer än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår
5. Verksamhet med en ftirbrukning av organiska lösningsmedel
som uppgår till högst 25 ton per kalenderår.
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19 kap 4$ 39.30 8 C Anläggning där organiska lösningsmedel ftirbrukas per
kalenderår med:
l. mer än I ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon kemisk produkt, som:
a) enligt ftireskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna
"misstänks kunna ge cancer" (R40), kan ge cancer" (R45), "kan
ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid
inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsftirmåga" (R60)
eller "kan ge fosterskador" (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
127212008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och forpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven6T/548|EEG och 1999/45lEG samt
ändring av forordning (EG) nr 190712006 uppfuller kriterierna for
att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A",
"cancero genitet kategori I 8", "cancero genitet kate gori 2",
"mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsc eller
kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller
"reproduktionstoxicitet kategori I B",
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än I kilogram i kemtvätt. Anmälningsplikten gäller inte
om verksamheten iir tillståndspliktie enlist 2 eller 3 $.

19 kap 5$ 39.35 8 C Anläggning där organiska lösningsmedel fiirbrukas per
kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till
foljd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanfilr
til lverkningsanläggningar
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktie enlist 2 eller 3 $.

19 kap 6$ 39.50

39.s0-1

39.50-2

39.50-3

20

20

12

C Anläggning där det per kalenderår ftirbrukas:
l. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten åir tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 $.

1. Anläggning där mer än I ton halogenerade organiska
lösningsmedel forbrukas per kalenderår
2. Anläggning där mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel ftirbrukas per kalenderår
3. Anläggning där mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel ftirbrukas per kalenderår

20 Kap HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER.

20 kap l$ 39.60 30 B Anläggning fiir lagring eller annan hantering av:
l. gasformiga eller flytande pehokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet lor lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfiille eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillftille eller mer än
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50 000 ton per kalenderår och produkterna:
a) enligt foreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande",
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller
"miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets forordning (EG) nr
127212008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven6T|54S|EEG och l999l45lBG samt
ändring av lorordning (EG) nr 1907/2006 uppffller kriterierna ftir
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut
toxicitet kategori 2", " akLtt toxicitet kategori 3 ", "specifi k
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande ltir
huden kategori lA", "frätande florhuden kategori lB", "frätande
for huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A",
"cancero genitet kate gori I B ", "cancero genitet kategor i 2",
"mutagenitet i könsceller kategori lA", "mutagenitet ikönsceller
kategori 18", "mutagenitet i könsceller kategori 2" ,
"reproduktionstoxicitet kategori lA", "reproduktionstoxicitet
kategori I B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", " farlig1 för
vattenmiljön kategori akut 1", "farligt ftir vattenmiljön kategori
kronisk 1", "farligt ftir vattenmiljön kategori kronisk 2","farlig1.
for vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt ftir vattenmiljön
kategori kronisk 4" eller "farligt for ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i I och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma
tillftille

20 kap 2$ 39.70 t2 C Anläggning flor lagring av:
1. gasformiga eller flyande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfiille,
2. andra kemiska produkter än som avses i l, om anläggningen
avser verksamhet ftir energiproduktion eller kemisk industri och
har kapacitet for lagring av mer än I ton vid ett och samma
tillftille och
a) någon produkt enligt ftireskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande",
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller
"miljöfarlig", eller
b) någon produkt enligt ftrordning (EG) nr 27212008 uppfyller
kriterierna for att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet
kategori I ", "akut toxicitet kategori 2", " akut toxicitet kategori
3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1",
"specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1",
"frätande ftir huden kategori lA", "frätande fiir huden kategori
1B", "frätande ftir huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori
1 A", "cancerogenitet kategori I B", "cancerogenitet kategori 2",
"mutagenitet i könsceller kategori lA", "mutagenitet i könsceller
kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2",
"reproduktionstoxicitet kategori lA", "reproduktionstoxicitet
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kate gori 1 B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", " farligl för
vattenmiljön kategori akut 1", "farligt ftir vattenmiljön kategori
kronisk 1","farligl for vattenmiljön kategori kronisk 2","farligl
ftir vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt ftir vattenmiljön
kategori kronisk 4" eller "farligt ftir ozonskiktet", eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfiille.

30 B Anläggning fi)r lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enlist 1$

20 kap 3$ 39.80

6 C Anläggning ftir lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår

20 kap 4$ 39.90

GAS OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA

21Kap

Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i
l5 kap. miliöbalken och avfallsftirordninsen Q0ll:927)

2 I kap l$

Anaero b biolosisk behandlins
2l kap 2$ 40.01 13 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer
än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även
om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton
icke-farligt avfall per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten åir tillståndspliktig
enligi2g kap.65 $.21.

2l kap 3$ 40.02 10 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar
biogas
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även
om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton
icke-farligt avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktie enlist 2 $.

Framstöllnins a sas och viitskeformiga brönslen
21 kap 4$ 40.05-i

40.05-1
40.05-2

l3
64

B Anläggning for forgasning eller ftirvätskning av andra bränslen
än kol där anläggningen har en kapacitet att överftira 20
megawatt tillford bränsleeffekt eller mer

I . Anläggning vid jordbruksforetag
2. Anläeening som inte omfattas av 1

2lkap5$

40. I 5-1
40.1s-2

40.1 5

l3
64

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

l. Anläggning vid jordbruksft)retag
2. Anläggning som inte omfattas av 1
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21kap6$ 40.20 t5 Anläggning ftir att uppgradera eller ftir attpäannat sätt än genom
anaerob biologisk behandling tillverka högst I 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderar

Förbriinnins
2l kap 9$ 40.s0-i

40.50-r
40.50-2

40.50-3

40.50-4 30

64

30
137

B Anläggning for ftirbränning med en total installerad tillftird effekt
av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt

l. Gasturbinanläggningar
2. Andra anläggningar än som avses i I med en total installerad
tillford effekt av mer än200 megawatt men högst 300 megawatt
3. Andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad
tillford effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawaff
4. Andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad
tillford effekt av mer än 50 megawatt men höest 100 megawatt

2l kap l0$ 40.s1 30 B Anläggning fiir ftjrbränning,med en total installerad tillftird effekt
av mer än 20 megawåtFrl€n mindre än 50 megawatt

21 kap I 1$ 40.60

40.60-1

40.60-2

40.60-3

10

l0

6

C Anläggning ftir ftjrbränning med en total installerad tillftird effekt
av:
l. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt l2 $ eller avser en stationär
forbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid
elavbrott.

l. Total installerad tillftird effekt av mer än 5 megawatt men
högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas
2.Total installerad tillftird effekt av mer än 500 kilowatt men
högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas
3. Total installerad tillford effekt av mer än 10 megawatt men
högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas

21 kap 12$ 40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillford effekt av
höest 20 megawatt

Vindkraft
21 kap 13$ 40.90 I 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 vindkraftverk som inklusive rotorblad åir högre än 150
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses

i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk,
om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörj ades.
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40.90-3

40.90-l
40.90-2

8

13

13

1. Vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs
2. Fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation)
på land
3. Högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på
land

21 kap 14$

40.95-l
40.95-2

40.95-3

40.95

8

13

l3

B Verksamhet med:
1. sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive
rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses

i 1, eller
3. ett eller flera vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad
är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra
sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av
minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att
verksamheten eller verksamheterna med de andra
vindkraftverken påbörj ades.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt l3$

l. Vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs
2. Fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation)
på land
3. Högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på
land

2l kap 15$ 40.100 8 C Verksamhet med:
1. 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 påbörjas efter att verksamheten
med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktie enlist l3 eller l4 $.

Värme och kvlanliiggningar
2l kap 16$ 40.110 15 C Värmepump eller kylanläggning ftir uttag eller tillforsel av

värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller
avloppsvatten ftir en uttagen eller tillford effekt av mer än l0
megawatt
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller
tillftirsel genom vattentäkt.

21 kap 17$ 40.120 6 C Anläggning for lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten for en tillftird energimängd av mer än 3 000
megawattimmar

23 kap FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

23 kap 1$ 50.10 C Anläggning for tvättning av:
l. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än I 000 andra motordrivna fordon per kalenderår
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50.10-l

50.10-2 15

20 l. Anläggning for tvättning av:
l. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
2. Anläggning fiir tvättning av:
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än I 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

23 kap 2$ s0.20

s0.20-l

50.20-2

50.20-3

s0.20-4

15

8

6

8

C Anläggning där det per kalenderår hanteras :

l. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än I miljon normalkubikmeter gas avsedd som
motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 $.

L Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än l0 000
kubikmeter flytande motorbränsle
2. Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle
3. Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än I 000
kubikmeter flytande motorbränsle
4. Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än I miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar
B Gäller for hamn där trafik medges ftir fartyg med en

bruttodräktighet på mer än 1 350
Tillståndsplikten gäller inte:
l. hamn ftir Försvarsmakten, eller
2. farjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderar

1. Hamn med mer än 50 anlöp per kalenderår
2.Hamn med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår
3. Hamn med upp till l0 anlöp per kalenderår

24 kap 1$ 63.10

63.1 0- I
63.10-2
63.10-3

64
30
9

24kap2$ 63.20 l5 C Fiskehamn eller hamn for Försvarsmakten
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn
som är tillståndspliktig enligt 1 $.

Flvsolatser
24kap 4$ 63.40 23 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur for militar

flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller
den civila flygplatsen 2ir längre än I 200 meter

24 kap 5$ 63.50 8 c Flygplats ftjr motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser
per kalenderår äger rum
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
flygplatsen är tillståndspliktie enlist 63.30 eller 63.40.

25 kap LABORATORIER
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25 kap l$ 73.10 l5 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-har tillstånds- eller anmälningsplikt
enligt någon annan bestämmelse i denna ftirordning
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap.
miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38

$ fiirordningen om miliöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

26 Kap TANKRENGöRlNG

26 kap 1$ 74.10 13 B Anläggning ftir rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används ftir ftirvaring eller
transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt ftireskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande",
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller
"miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets örordning (EG) nr
127212008 av den l6 december 2008 om klassificering, märkning
och fiirpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven6T|S4S|EEG och l999l45lEG samt
ändring av ftirordning (EG) nr 1907/2006 uppfuller kriterierna ftir
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut
toxicitet kategori 2", " akut toxicitet kategori 3 ", "specifi k
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande fiir
huden kategori lA", "frätande ftirhuden kategori lB", "frätande
ftir huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A",
"cancerogenitet kategori 1 B", "cancerogenitet kategoÅ 2",
"mutagenitet i könsceller kategori lA", "mutagenitet i könsceller
kategori 18", "mutagenitet i könsceller kategori2",
"reproduktionstoxicitet kategori I A", "reproduktionstoxicitet
kategori 1 B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", " farligl för
vattenmiljön kategori akut 1", "farligt ftir vattenmitl-ön kategori
kronisk 1", "farligt for vattenmiljön kategori kronisk 2","farlig1
for vattenmiljön kategori kronisk 3","farligt for vattenmiljön
kategori kronisk 4" eller "farligt ftir ozonskiktet

26kap2$ 74.20 l2 C Anläggning ftir rengöring av cisterner, tankar eller fat som
används for ftirvaring eller for transport av kemiska produkter
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten iir tillståndspliktig enligt 1 g

27 Kap HÄLSO. OCH SJUKVARD

27 kap l$ 85.10 25 C Sjukhus med fler än200 vårdplatser

27 kap2$ 85.20 10 C Anläggning for sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel
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28 Kap RENING AV AVLOPPSVATTEN

28 kap l$

90. I 0-1

90.10-2

90. l 0-3

90.1 0

137

30

64

Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:4 12)
om allmänna vattendänster och som tar emot avloppsvatten med
en fiiroreningsmängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter
eller mer

l. Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
ftiroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter
2. Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
ftiroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000
personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter
3. Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
ftiroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter

28kap2$ 90.1 1

90.1 l-1

90.1t-2

90.11-3

137

30

64

B Avloppsreningsanläggning med en anslutnin g av 2 000 personer
eller fler.
Tillstandsplikten gäller inte om verksamheten åir tillståndspliktig
enligt 1 $.

l. Avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000
personer
2. Avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000
personer men högst 100 000 personer
3. Avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000
personer men högst 20 000 personer

28 kap 3$ 90.15-1 47 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en
eller flera sådana anläggningar som avses i I kap. 2 $
industriutsläppsftirordningen (20 I 3 :250)
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enlist 1 $.

28 kap 4$ 90.16

90. I 6-l

90.16-2 15

20

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en

fiiroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än

2 000 personekvivalenter

l. Mottagande av en ftiroreningsmängd som motsvarar mer än
500 personekvivalenter men mindre än 2000 personekvivalenter
2. Mottagande av en ftiroreningsmängd som motsvarar mer än
200 personekvivalenter men mindre än 500 personekvivalenter

29 Kap AVFALL

Ordfi)rklarinsar
29 kap 1$ Med avfall, återvinna avfall, forbereda avfall ftir återanvändning,

materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och
uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i l5 kap.
miliöbalken

29kap2$ Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma
som i avfallsftirordninsen (201 l:927\

29 kap 3$ Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a $

ftirordningen (2001:5 12) om deponerins av avfall
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29 kap 4$ Med avfallsfiirbränningsanläggning och
samforbränningsanläggning avses i detta kapitel

Förbrönnins
29kap7 $ 90. I 90 30 B Samforbränningsanläggning där farligt avfall ftirbränns, om den

tillforda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2
500 ton per kalenderår

29kap8$ 90.1 I I 30 B Avfallsftirbränningsanläggning där farligt avfall fiirbränns, om
den tillftirda mängden avfall är högst l0 ton per dygn eller högst
2 500 ton per kalenderår

29 kap 1 l$ 90.210-i 64 B S amflorbränn ingsanläggning där icke-farli gt avfall forbränns, om
den tillörda mängden avfall är:
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än l8 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillforda mängden inräknas inte rent träavfall
eller avfall som anges i 17 $ 1-3 och 5 i örordningen(2013:253)
om forbränning av avfall.

29 kap 12$ 90.211-i 64 B Avfallsflorbränn ingsan läggn in g där icke-farli gt avfall ftirbränns,
om den tillforda mängden avfall är:
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än l8 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den
tillforda mängden inräknas inte rent tråiavfall eller avfall som
anges i 17 $ l-3 och 5 i forordningen (2013:253) om forbränning
av avfall.

29 kap 13$ 90.212-i 30 B Samftjrbränningsanläggning där animaliskt avfall ftirbränns om
den tillftirda mängden avfall är:
L mer än l0 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men höest I 8 000 ton per kalenderår.

29 kap 14$ 90.213-i 30 B Avfal lsforbränningsanläggnin g där animal iskt avfal I fiirbränns
om den tillftirda mängden avfall är
l. mer än l0 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men höest I 8 000 ton per kalenderår.

29 kap 15$ 90.220

90.220-l

90.220.2

30

l3

B S amftirbrännin gsanläggning där icke-farl i gt avfal I forbränns, om
den tillforda mängden avfall är:
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst l8 000 ton per kalenderår.
I den tillftirda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall
som anges i 17 $ l-3 och 5 i forordningen(2013:253) om
forbränning av avfall.

I . S amftirbränn ingsanläggnin g där den ti llforda avfall smängden
är mer än l0 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår
2. S amlorbränningsanläggning dör den ti llforda avfallsmängden
inte överstiger l0 000 ton per kalenderår

29 kap i6$ 90.221

90.221-l 30

Avfal I slorbränningsanläggning där icke-farli gt avfall ftirbränns,
om den tillftirda mängden avfall2ir:
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst l8 000 ton per kalenderår.
I den tillftirda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall
som anges i 17 $ l-3 och 5 i forordningen (2013:253) om
forbränning av avfall.

1 . S amftjrbränninssanlässnin g där den ti lllorda avfal lsmäneden
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90.221-2 l3
är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår
2. Samforbränn in gsanläggn ing dör den ti I lforda avfallsmän gden
inte överstiger l0 000 ton per kalenderår

29 kap l7$ 90.230 J C Samftjrbrännings- eller avfallsftirbränningsanläggning där icke-
farligt avfall forbränns yrkesmässigt, om den tillftirda mängden är
högst 50 ton per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast forbränner
rent träavfall eller avfall som anges i 17 $ 1-3 och 5 i
forordningen (2013:253) om ftirbränning av avfall.

Deponering
29 kap 18$ 90.271 l3 B Uppläggning av muddermassa:

l. på ett sätt som kan ftirorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om ftiroreningsrisken inte endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.

29 kap 19$ 90.281 J C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små
sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från,
om:
l. mängden massor är högst I 000 ton och
2. ftjroreningsrisken endast är ringa.

29 kap 2r$ 90.300-i

90.300-l

90.300-2

90.300-3

30

l3

64

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om
l. den tillforda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000
ton avfall per kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig
enligt 20 $.
1. Deponering där den tillftirda avfallsmängden är mer än 20 000
ton men högst 100 000 ton per kalenderår
2. Deponering där den tillftirda avfallsmängden är mer än 10 000
ton men högst 20 000 ton per kalenderår
3. Deponering där den tillforda avfallsmängden är mer än 2500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår

29kap22$ 90.310

90.310-l

90.310-2

90.310-3

90.310-4

30

13

64

6

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

l. Deponering där den tillforda avfallsmängden är mer än 20 000
ton per kalenderår
2. Deponering där den tillftirda avfallsmängden är mer än 10 000
ton men högst 20 000 ton per kalenderår
3. Deponering där den tillforda avfallsmängden är mer än 50 ton
men högst l0 000 ton per kalenderår
4. Deponering där tillftirda avfallsmängden är högst 50 ton per år

29 kap 24$ 90.330-i 30 B Deponering av farligt avfall, om:
1. den tillforda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men
högst l0 000 ton per kalenderår, eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig
enligt 238.

29 kap 25$ 90.340 30 B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte
är tillståndspliktie enliel23 eller 24 $.

29 kap 26$ 90.341 a
J C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts

enligt32 $ forordningen (2001:512) om deponerins
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av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver
vidtas enlist 33 $ samma florordning
Åteminning eller bortskalfande av aufall som uppkommit i egen
verksamhet

29kap27$ 90.381 l3 B 1. Ätervinning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2
500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig
enliet 38 $

29 kap 28$ 29.383 l3 Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per
kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig
enliet 678.

29 kap 29$ 90.391 4 C Ätervinning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om:
l. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlinqen leder till materialåtervinnine

Biolosisk behandlins
29 kap 20$ 90. l 61

90. I 6l-1

90.161-2

90. 1 6 1-3

90.161-4

30

l3

64

6

B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
l. den tillforda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18

750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk
nedbrytning och den tillftirda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 25 000 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen:
l. är tillståndspliktig enligt 66 $, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2l kap.2 eller 3 $.

l. Biologisk behandling där tillftirda avfallsmängden är mer än
20 000 ton per kalenderår
2. Biologisk behandling där tillftirda avfallsmängden är mer än
l0 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår
3. Biologisk behandling där den tilllorda avfallsmängden är mer
än I 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår
4. Biologisk behandling där den tillforda avfallsmängden är mer
än 500 ton men höest 1000 ton

KK TF PN BeskrivningLR
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29 kap 31$ 90.171

90.171-I

90.171-2

90.17r-3 J

5

4

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling,
om:
L avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillforda
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillforda mängden
är mer än 50 ton men högst l8 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2l kap.2 eller 3 $.

l Biologisk behandling där den tillforda mängden annat avfall än
park- och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton
per kalenderår
2. Biologisk behandling där den tillforda mängden annat avfall än
park- och trädgårdsavfall är mer än l0 ton men högst 100 ton per
kalenderår
3. Biologisk behandling där den tillforda mängden park- och
trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår

Animaliskt avfall
29 kap 32$ 90.241-i

90.241-l

90.241-2

90

30

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

1. Behandling av animaliskt avfall där den tillftirda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår
2. Behandling av animaliskt avfall där den tillforda
avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst l0 000 ton per
kalenderår

29 kap 33$ 90.251 l0 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än
genom biologisk behandling eller fiirbränning, om den tilllorda
mängden avfall är högst l0 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår

Återvinnins fiir anlössninssöndamål
29 kap 34$ 90.1 3 1 13 B Återvinning av icke-farligt avfall ftir anläggningsändamål på ett

sätt som kan f,örorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
ftiroreningsrisken inte endast iir ringa

29 kap 35$ 90.141 tima
vgift

C Återvinning av icke-farligt avfall ftir anläggningsändamål på ett
sätt som kan ftirorena mark, vattenområden eller grundvatten om
ftiroreningsrisken är ringa

Uppgriivda massor
29 kap 36$ 90.361 l3 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om

mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktie enlist 25 eller 37 $.

29 kap 37$ 90.370 10 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda ftirorenade massor
från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår
under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig
enliet 2 I , 22. 23, 24 eller 25 $

Konverlering av smittft)rande avfall
29 kap 38$ 90.382 Tim-

avgift
C Konvertera smittforande avfall på ett sjukhus

I,R KK TF PN Beskrivning
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Awattning
29 kap 39$ 90.37s 8 C Awattning av icke-farligt eller farligt avfall, om mängden avfall

som behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår

Mekanisk bearbetning och sortering
29 kap 40$ 90. I 00

90.1 00-l

90.100-2

64

30

B Ätervinning av mer än l0 000 ton icke-farligt avfall per
kalenderår genom mekanisk bearbetning
Tillståndsplikten gäller inte:
l. for att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall for byggnads- eller
anläggningsändamåI, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 $.

1. Återvinning av mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår
2. Återvinning av mer än l0 1000 ton men mindre än 50 000 ton
hanterad avfallsmängd per kalenderår

29 kap 41$ 90.110

90.1 l0-1

90.110-2

90.1 10-3

l5

10

4

B l. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk
bearbetning, om den tillforda mängden avfall är högst l0 000 ton
per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall for byggnads- eller
anläggningsändamåI.

l. Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men
högst l0 000 ton avfall per kalenderår
2. Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per
kalenderår
3. Tillfiillig krossninglåtervinning lor byggnads eller
anläqsninssandamål

29kap 42$ 90.70

90.70-1

90.70-2

30

13

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10

000 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte for att sortera avfall ftir byggnads-
eller anläggningsändamåI.

l. Sortering av mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår
2. Sortering av mer än 10 000 ton men mindre än 75 000 ton
hanterad avfallsmängd per kalenderår

29 kap 43$ 90.80 10 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är:
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas ftir
byggnads- eller anläggningsändamåI, eller
2. mer än I 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra
fall

Elaufall
29 kap 44$ 90.90 l2 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla

avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan
ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolia.

Uttitinta fordon
29 kap 45$ 90.1 l 9 B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
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90.1 l9-l

90.119-2

90. l 19-3

90.1r9-4

t37

30

l3

64

sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av
b i I skrotningsforordnin gen
(2007:186). Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 S 2.

1. Ätervinningsverksamhet där den tillforda avfallsmängden är
mer än 25 000 ton per kalenderår
2. Återvinningsverksamhet där den den tilllorda avfallsmängden
är mer än l0 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
3. Ätervinningsverksamhet där de den tillforda avfallsmängden är
mer än I 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår
4. Återvinningsverksamhet där de den tilllorda avfallsmängden är
höest 1000 ton per kalenderår

29kap 46$ 90.120 l2 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna:
l. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsforordningen
(2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger
3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är
auktoriserad enliet bilskrotninssfiirordningen.

Förberedelse fiir åteminning
29 kap 47$ 90.29 2 C Yrkesmässigt forbereda avfall ftir återanvändning

Lasrins som en del av att samla in avfall
29 kap 48$ 90.30 13 B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om

mängden avfall vid något tillfiille är:
l. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas for byggnads-
eller anläggningsändamåI, eller
2. mer än l0 000 ton annat icke-farliet avfall i andra fall.

29kap 49$ 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillftille är:
L mer än l0 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas
for byggnads- eller anläggningsändamåI, eller
2. mer än I 0 ton men högst 10 000 ton annat ickefarligt avfall i
andra fall.

29 kap 50$ 90.50 13 B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfiille är:
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregneratträ,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall

29 kap 51$ 90.60 4 Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfiille är:
1. mer än200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av
blybatterier,
3. mer än I ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av
impregnerat trä,
5. höest 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
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6. mer än200 kilogram men högst I ton i andra fall.

Lånetidslasrins, di upt bersförvar och underiordsft)rvar
29 kap 55$ 90.4s8

90.458-1

90.458-2

90.458-3

90.458-4

90.458-5

137

30

l3

64

6

B Underj ordsftirvara icke-farligt avfall

1. Verksamhet där den tillftirda avfallsmängden är mer än 100
000 ton per kalenderår
2. Verksamhet där den tillftirda avfallsmängden är mer än 20 000
ton men högst 100 000 ton per kalenderår
3. Verksamhet där den tillfiirda avfallsmängden är mer än l0 000
ton men högst 20 000 ton per kalenderår
4. Verksamhet där den tillforda avfallsmängden är större än 50
ton men högst 10 000 ton per kalenderår
5. Verksamhet där den tillforda avfallsmängden inte överstiger 50
ton per kalenderår

Lasrins i uwaktan på åteminnins eller bortskaffande
29 kap 56$ 90.408-i t3 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som

kräver tillstånd enligt 5, 6,7 , 8 eller 67 $, om mängden avfall vid
nåeot tillftille är mer än 50 ton

Lasrins och avskilinins av koldioxid
29 kap 6l $ 90.48s t37 B Anläggning ftir geologisk lagring av koldioxid, om mängden

koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton
29kap 62$ 90.500-i 137 B Avskiljning av koldioxidströmmar for geologisk lagring av

koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i I kap
2 $ industriutsläppsftirordningen (2013 :250)

29 kap 63$ 90.s 10 137 B Avskiljning av koldioxidströmmar for geologisk lagring av
koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt
62$

29 kap 64$ 90.520 t2 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig ftir geologisk
lasring av koldioxid

Andra verksamheter med återvinnins eller bortskaffande
29 kap 65$ 90 406-i

90 406-1

90 406-2

90 406-3

137

64

30

B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa ickefarligt avfall,
om den tillftirda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller
mer än l8 750 ton per kalenderår och verksamheten avser:
l biologisk behandling,
2. behandling innan ftirbränning eller samforbränning
3. behandling i anläggning ftir fragmentering av metallavfall,
eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning
gäller tillståndsplikten endast om den tillforda mängden avfall är
mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.

l. Verksamhet där den tillforda avfallsmängden är mer än 100
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter
2. Verksamhet där den tilllorda avfallsmängden är mer än 20 000
ton men högst 100 000 ton per kalenderår
3. Verksamhet där den tillforda avfallsmängden är mer än 12 500
ton men högst 20 000 ton per kalenderår

29 kap 66$ 90.405-i Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillftirda mängden avfall är
mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår
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90 405-l

90 405-2

90 40s-3

t37

30

64

och verksamheten avser:
l. biologisk behandling,
2. fusikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan ftirbränning eller samftirbränning
4. behandling i anläggning lor fragmentering av metallavfall,
eller
5. behandling av slagg eller aska.

1. Verksamhet där den tillftirda avfallsmängden är mer än 100

000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter
2. Verksamhet där den tillftirda avfallsmängden är mer än 20 000
ton men högst 100 000 ton per kalenderår
3. Verksamhet där den tillfijrda avfallsmängden är mer än 12 500
ton men höest 20 000 ton per kalenderår

29 kap 69$ 90.420

90.420-l

90.420-2

90.420-3

30

l3

64

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

1. Verksamhet där den tillftirda avfallsmängden är mer än 20 000
ton men högst 100 000 ton per kalenderår
2. Verksamhet där den tillftjrda avfallsmängden är mer än 10 000
ton men högst 20 000 ton per kalenderår
3. Verksamhet där den tillftirda avfallsmängden är mer än 5 000
ton men höest 10 000 ton per kalenderår

29 kap 70$ 90.430 6 Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillftirda
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings-
eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta
kapitel.

29kap72$ 90.450 30 B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillftirda
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

30 kap

30 kap l$ 92.10 13 B Skjutftilt ftir skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än
20 millimeter) eller for sprängningar av ammunition, minor eller
andra sprängladdningar

30 kap 2$ 92.20

92.20-l
92.20-2

92.20-3 4

10

8

Skjutbana som är stadigvarande inrättad for skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20
millimeter) ftir mer än 5000 skott per kalenderår

l. Skjutbana ftir mer än 1000 000 skott per är
2. Skjutbana ftir mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per
kalenderår
3. Skjutbana ftir mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår

30 kap 3$ 92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana fiir motorfordon
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31 Kap TEXTILTVATTERIER

31 kap l$ 93.10 10 C Tvätteri fiir mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
l. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90. I 0

32 Kap BEGRAVN I NGSVERKSAM H ET

32 kap l$ 93.20 l3 B Krematorium
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ffi Ronneby FÖRFATTNINGSSAMLING
TAXA FÖR PRÖVING ocH TILLSYN INoM MILJÖBALKEN m.f|.
OlvtRAoeru Antagen av KF 2020-xx-xx $xxx

ooh protokoll

Drtl

Taxebilaga 3

Adiga tillsynsavgifter för hälsoskyddsverksamheter samt
tillsyn enligt strålskyddslagen och lagen om tobak och
liknande produkter

Följande ftirkortningar används i tabellen:

LM: Lagrum
PN: Prövningsnivå
TF' : Tidsfaktor som anges i antal timmar per år
FMH: Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
SSL: Strålskyddslagen
LTLP: Lagen om tobak och liknande produkter

HÄLSOSKYDDSVERKSAM H ETER

38 $ FMH
l.

H Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk for blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg

1.1 H 2 Tatuerare, piercing, akupunktur (gäller ej öronhåltagning eller
akupunktur med engångsmaterial)

1) H 2 Fotvård

38 $ FMH
2.

H 6 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor

38 $ FMH
J.

H Förskola, öppen forskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
ftirskoleklass, grund-skola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola, internationell skola.

3.1 H 6 Med fler än200 barnlelever

3.2 H a
J Med 25-200 barn/elever

J.J H 2 Med l-25 barn/elever

STRALSKYDDSLAGEN

SSL 1 Tillsyn av verksamhet som driver eller tillhandahåller
anmälningspliktigt kosmetiskt solarium ftir allmänheten

LAGEN OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER

LTLP J Tillståndspliktig parti- och detaljhandel med tobaksvaror

LTLP 2 Anmälningspliktig ftirsäljning av elektroniska cigaretter och/eller
påfullningsbehållare

BeskrivningLM PN TF
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Ronneby kommun
Milj ö - o c h by'ggnadsnchnnden

Tillhör don under$ Budget 2A2l firslag

Budget 2A21 förslag

Miljö- och byggnadsnämnden
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Rortnebj'konmtn
r\ Ii lj ö - o c h by ggna d sntin mdetr

Budget )0JI förslag

1 lnledning

lvliljö- och byggnarlsurirurdens uppdrag är att värna kommrutinvånantas tillgång till bra niljöer oclt
göd hälsa i Ronneb_v, håde fol oss sr-)nl verku iciag och for våra kortunande generationer.

Fiirvaltningen zubetar med stadsntveckling. fu'arr'tida strategisk planeling ocb operativ tills,vn enligt
pian- acli lryggiagen. inil-iöbalken. lagen cm tobak och liknande produkter oclt
livsnedelslagsfiftningen. Det betyder att vi ntör'ar tillsyn av bland annat olovligt b,vggande, ovår'dade

fornter mel är;eu att vi tillsynal och prövar indnstrier', lantbruk, avlopp. avtall. förorenadc oiru'åden.

skolor. vedisardreter soin bedriver försäljning av tobaksvaror och liknancle produlter. hygienlokaler
och genourför livsmedelskantroller,

Förvaltningens roll år att tolka lagstiftningarna så ått nyttan ach säkerheten vägs mot ekonontisk
iirniighet och tekrisk möjlighet. Vi foretrilder en inyndighet. r.'ilket innebär en sliyletighet att ingripa

lutol ö\.ei1rädelser, \ri ska är:en iijätpa privatpersoner och lirretag rnecl råd orh infornuiiott,

llålonuåden är en näringslivstr'är:rjande m_vndighetsutövring. en god iivsrniljö för L'raln och unga.

gotla fonrtsättning*r for irfiastmhnrr för vatten. ar.lopp och näringsänlnen. i det stora och det lilla
{artraktirt boent.le, en bra miljö}. Anraktiv* boendemiljöer ska tiliskapas i hela korrrutunen oclt vi ska

skapa goda tbnrtsättnin_gar iör en goil lvsmiliö och de beirov sour finns i kouununen.

2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden 2021

Förvaltnin-qen arbelar rred att btyta ner måioru'åclena.

Fokrs uncler 2021 och l0?2 konunet att iigga inoru l-öijande otnrårien:

KF
strategiska målområde

MBNs målområde

3 Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar

Fön'altningen ser ett antal utinaningffi *nder cle nätursta åren.

Dessa rir i sak inte nya utel lxr identifierats sedan tidigtre. Det berör sådant soin öliar!
i.ilendetillströmning i och nerJ en ökad byggnation och plnnläggning flor nya l:rostrider oclt
verksamheter. Detta ståilel högre klav på både plnn och bygg uen även på miljöenheten.

Vi planlägger rrrer ocli vr hanurar allt oftare imre på inalk soru visar sig lötarenacl av iidigaie
r,-erksanilreter på platsen.
Dessa ärenden är koniplicerade och tar n,vcket ticl i anspiåk.

En tidigare utförd Lrehovsnfredning av fon'altningens tillsynsansvar enligt miijilbalken visade på att

det lanns ett långsiktigt eftersatt tilis-vnsbehov inom fleri-i a'",r,åra onrråclen. Blancl atrnai ittotti

l

BarnråltsperspektivetBarn och ungas behov

Boståder
i planreserv, kulturmiljö, tillsyn och OVK, enskilda

avlopp, livsmedel, radon
Attraktiv och trygg tivsmiljö för alla

HandläggningstiderTillväxi och näringslivssamverkan

Ekonomi
ibalansEkonomi i balans for en hållbar utveckling

Altraktiv
arbetspiatsAttraktiri arbelsgivare

/ ffi|,'*h



Ronnebj' kotuttun
tIi lj ö - o c h byggnadsttht mrlen

Budget )0iI Järslag

häisosk-vdclsonradei och inorr PBL. Lirder konunarde år beirör'er koupetensviixling ske inon
tills-tnsoniråelen* iörolenade ouråelen. enskileia avlopp och tillsyn enligr PBL. vilket kr'äver esti-a
resut'set,'olliprioritelingar i vet'ksaidieternå. Förvaitningels arbeie meel un eckliug av processer ocl]
nrtiner pågår nren Lrehöver stärkas upp.
Föivtltuingen har iule krinmt nedverka i konumrnens h.'alitetignrpp och ddt striltegiskg
kvrrlitetsarbetet på en lillfredsställnude såfi. Genrru clet pågåenr1e disitaliseringsariretet skapas
rnöjligireter ilten kLav konmer även på afi sar:rtieligt r.rtveckla nvå plocesser.

l,Iål och verkgamheisutveckiing Lreiriiver senonloras iör att monelka kotnpetensi*pp och mö,iliggöra
för en stofi föränilringsarlreie inorn r,erksamheten. Dena niöjliggörs enLrart nrecl tillfilrande ar, resurser
och eti tl"dligt kvalitets- ccir verksaliltetsiltvecklande arbete.

Recian tidigare hal föltancle identillerais:

Ök;rd tillgiinglighet - hirr sökrnden når el iranclläggare på r'åra enhefer
Öked dialag ocir uppf-öllnr*g - möttr sökanelen och prsta orli cleras projekr l-råcle fiir**- uncler i,rch elier
beviljat ior, ellel trllstånd
Bibehållen eller iikccl r:itissäkerhet
Snabbare haldlågening - tict fiån ansökirn till beslut
Lätta|e alt götrl råit
Tr'å frler in tilt bi;gglo1: - en liir företag och. en firr privatpersouer
Årspl*neling b-vgg ocir miljö - clokument till ntininden f-ör tvdliggöraude av årshjul och öl.elgliprancle
planerine
L:Fpdåterade velksamhetsplaner
Tydliga och uppclaterade tills.vns- och kontrollplaler
Resnrsprla[g1i0g
El un'ecklad stl*tesisk pllueringprioritering sr. planer

trIycket av del som nänurs ovan är påbörjat on iin i liten skala.

Unrler l0l0 ltar ett stö1're cligitaliselingsplojekt påbilrjats. Llålet är att blggltrr.processen ska vara
digitai vicl hah.årsskittei l0l l.
L,ncler åren oclt under kouulanrle år'iörväntas strx'a lagibrätch'ingal art ffäclit i klaft inorn
lbrvaltningens olika r-rnuåclen.

Lirder de senaste åreu lurr etl årtal srci'a lagflir';inclringar ilrin i klaft srrur pår'erlitt haaclläeening oclr
aclninistation.

Inotn b.-vgg1o'-'sirandlä-ugniuqeri itar cle admiristratir''a Lraver ökar ruarkaut och siäller helt andra la'av
på haiidlåggning, mtiner och personella resurser'än tidieare.

IIiliöbalkel oeh cless lörolduingar hal inour eti aulai oul'åden skärpts och llet'koruplicelade ärenden
kr'är'er f'lel tiurnrar.

Fokus rittder kosrniancle åt rir är'en selice och L:eitröIirnde. Hur kau r-i bemöia cle behor.sour l-ims och
går'de ati iclentifiela på eri lq:r'alitativt sått.

Tillsvlsverksarnlle{en irou pian- och iry.'gglagens onu'åde konunei utr,'eckias ocir sry'ras upp sci}orrr
franrarbe iande av tillsynsphr n och ruetoclikstöd.

Del ör,ergripande tu*lei f-ör 201i och lt)21 är atr loryaltniugen ska nii tJe ariil soni såtts upp. öka
tiilgättgiigtteten. t1'dligt och itiätbat't lbrLrättr'* sen'ice or-ir bemirtancle samf tillskapa clolaunenteracle

!'lrrlcesser och liktlinjer lbr rrerksalilreten sol'r helhet.

.J
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4 Verksamhetsmått och nyckeltal

l:erksurnh etsaaft och nyckeltil

'iAvser beviljade bidrag 2019

t"F Ä\:ser arrtal planer uppstartacle J019 r'esp. totait anlal piigåenrle plaurppclrag tom -11'11 2019

MåtUnyckeltal Bolrslut
2019

Budget
m2o

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2423

Ärencleslatistik (antal)

Miljö- och hälsoskyddsenheten I Ul4

Plan- och byggenheten 825

Andel bygglovsärenden där handlåggning
klåras inom 5 veckor (%) ibolrslut 2019 gäiler
mål 60 dagar)

77

Andelen bygglovsärenden dår han'Jlåggningen
klaras inom 1B+10 v {mal 100%)

Lovlanmälan 457

Andelen anmålningsärenden dår
handläggningen klaras in*m 4 v (nrål 100%)

Bostacisanpassningsbid rag alÖ
J IJ

20{ 6 2017 2418 2019

Ärendestatistik

lv{il!ö- och
hälsoskyddsenheten

cÄa 998 845 1 024

Plan- och
byggenheien

601

aa

625

68

790 825

Andel
bygglovsårenden dår
hand|åggning klaras
inom 00 dagar (tra)

aa 77

Antal lovlanmälan elA 340 L+Cl 457

Planverksamhet

Påbörjadeipågående
n:ed priorilering 1

1ö .C IY 18 t8r
Antagna (o.
upphåvda)

7 o o 4

BostadsanpasFninq*

Antalbidrag ?6n 2R4 319

Total
bidragssumna tkr

Ä aön 5 957 I 381 8751

.i
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Eudget )All förslag

5 Budget 2021 plan 2022-2023

Res s ft {t tt iikting ( b efi ntli g ra nlpl an)

(tkr)

Korrrnrcrttur till resultutriikrtirtg

Rarnföråndringen 2010 iill lCI:l beror på uicikatJ t1änst ttrr tillsvn enskllcln evlopp {+0.6 rtk').
intåktsöktilg l-ör'tilis-vnen i-0.-l url,"r'l samt bespaling enligt bilcleet:019 (-0.-l nilit'). Justeriug ar'
irtrdgeiraru 2020 i l-orut av intäktsmirnkning {-1.171n*r'l erilist Lreslut i Krisleclningsnärurden
(avgifisbeå'iat pga {'orona }.

Skillladen mellat 201I och l02i beror pri att tnetlel för' staclslivsannlys ugphör {-i}"3 rlr.tii'}, salrtt ökad
intäkt f?rr bvgelovs.ilr"ist t -0.1 nlh'). (För 20ll har åskars fl-',,tt ar. nredel l-ör staclslii.,sanalvsen ti'åu
t0:0. )

Till202,1 antirs irkad iltiikt f-ör rillsvl enskilda avloi:p (--50 ilii').

Förslag tilt rsffiredr*lia*

Nr {tkr}

Kommettlar lill runteduktiott

Åska* rle o*, tttök{ttl driftbudget

Nr

7 Administraiör byggiov

-f

Bokslut
2019

Budget
2420

Budget
2421

Plan
2022

Plan
2023

lntäkter -6 852 -4 928 -0 400 -6 500 -s 55C

Personalkosinader

Ovriga kostnader

13 821 16 9ö6 17 380 17 384

I 877

17 380

12 {}91 7 177 7 177 6 &V7

Avskrivningar 7B IUD 107 s1 90

lnternränla

Nettokostnad

2 5 5 4 2

19 340 19 346 1& 269 17 852 17 799

Bef neftoranr 19 346 18 269 1V 852 17 799

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Summa förslag ramreduktion {minus=rninskad ram}

{tkr) Prio Budget
2421

Plan
2022

Plan
2423

1

)

Verksämllets- och lryatitetsutueekiare. stf {örvaltninaschef

Ändamålseniig organisalion mecl miljöchef. bygglovschel.
planchef

1

2

675

100

s75

100 1AA

075

3 $00 OUU

4

Hälsoskydds;nspektör

fr.,'l iljöinspektör, m iljöfa rlig verksam het och m iljötil lsyn

o
,l

,1

s00

600 ö00 s00

5 Miijöinspekiör. livsnedel och tobaksiillsyn t 600 000 600

ri It{iljöinspekiör enskilda avlcpp 0 2AA

/,*vr-

500 500



(tkr) Prio Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

I HancJläggare bygglov I 50$ 500 500

o Stadslivsanalys, flytl äv avsatta medel fran 2420 l*l 2422 n 300

1A
Digitaliseringsprojektet, verkstållighet och moduler, sämt
irnplenentering och konvertering

10 500 200 200

11 Utökat analag för bostadsånpassning 11 2 500 3 CI00 300

Summa driftäskanden 6 575 v 475 a aaF

Ronnebl' konttrtutz
i ti lj ö - o t h b3'ggn ar{sit cin t ntl en

Eudget 2A)l Jbrslag

Nr

Beskrivdng och motivering tilf iiskunden

l. \,'erksauilretsnnecklareiKvalitetsuilecklare sami slf liirr.'altningschef. I arbetet uretJ att säkerställa

fön,altniugens långsiktiga h.'alitetsarbete acir iiöga ambitioner irehör'er ett kontinuetli8f
kr,'alitetssaklingsarbete utfbl'as. trclag ullbrs detta av tllrvaltningschefen tillsarnrtians r]red en

miljötnspeltiir {ca 50,'q}. För art såikerställa iwaiiiet ocii långsiktighet ia'är.s att ibrvaitniuger lär
miljligiret till avlsstning och upgrbl,ggtrncle *r.iångsiktiga strategier'. un'eckling, mål och iuie ur.inst en

ilnserancle struktur för internkontroll.

l. En ändantålsenlig or'-eanisation inecl tbldelning ar. personalansliar. klcurl rarnen för- Lrefintliga tjänster'

ourthrdela ilnsl:ar på tt!'valtningen genofir ati rrröiliggöra tiilskaparcle r-rv niliöchei-. b-vggiovschef ocli
plalchef. Tanke*:ambitronen är att rollema ska [enurir lösas genour behntliga tiänsterrpet'soner si:lllli
getl{ll}l trlllbraldet av er} tjänsi soui h'alitets- och verks*ruhetsu& ecklare.

-1. Hiilsoskycldsinspektörenra hantelal i-lertalet tiv de kiagourål sour rnkcnuuer fill kour.munel.
Kläsomålen lttgör illajoriieten ar, den hänilelsesryr'cla velksatrhelen. Llntler en tirl hff den plaiterncle

tills.vnen ar de r.ettsaurheler sour l:inus inon håde den konununala verksaurhetssfären och den privata

tätr stå tilllraka i törhåliande till de hrindeisestl-rda klagunålen. Tjälsten är av högsta vikt aft den

tillsäfis ocli en l-önltsättnirg för" an kunna hantela tillsyn inour Lamel for de lagklav r,i har arrseencle

hälsoskycld.

-1. Tillsynen av miijiiferlig verksandret har ar,olika sliäl beclrivits på en låg nir'å urder de senaste åren,

defia har inneburit ailtt?u långa tills__vrxintelaller'. Antalet händelsestvrda iirenclen gällantle iiirorenitile
onuåclen har koulnit a{t öka stori i taki med ökaclmedvetenhet och ökat Lr_-vggancle i kcxuttunen. I
dagsläget kiaras e{e händelsestl'rda ärenclet}a a\'. nieu cle kr'ävel ar}strfulgning och stola insatser är,

inspektölerna. Den egeninitieratle tilisvnen för de ca 500 potentie llt l-örolenacte onuåden* som lloteråts
i kouurnmen år inte uröjiig alt uti'örå iled ntu'ataucle resttrser.

5. Livsmeclelskontroilen uritl'ån cle klar,. som llnns från lir,smeclsl3r'erkets sicla Lreliör.er iäkerstäiiits. Vi
har inte möjligher ati k1*ra nv cle klar,,er] srlm siälls iclag med den personah'esurs sonr iltuts. I{iiiö- oclt
irälsoskl,clelsenitetet bedriver ;ir.en tills,vn av lobak" r.ilken ökat undel senare år pga. ändrad

iagstilining" Tjänsten ses cJärlbr kuRnrr kosrbiueras rued tobakstilliyn.

6. Hrrnr{lågg*re lbr enskilcla avlopp för säkelstållattrl* av tillsvn ocl: tillstrindsgivning. !änsten
l-iuansier:rs tili största delen at'avgifter'. .Arbetet rner1 eie enskilcla avloppen beliör'et'sli-u'li1s upp på en

eflekrirt sått och är,e:l fiilltjilias rned goc{ selvice. serlrni tilisiåncisgir-ning och löi;anile tillsr*n.

7. För nit ilöia laglar,*' oin utökacl aiiministration i PBL cch tir att fillskap* ibrutsättningal för
uneckling a\. Llygglovatlurinistrationen kr"är.s vtterligale reslrrser till fu*tioneu. r\Iecl ökacle resrit'ser

på ar-luinistltrtionen kan är:en vi3:it flrl.rctc l,vfta: tiån hostndsbiclr&g:anpnssnings- oclt
bvggiovsirantlläggare saur i!å kan fohrsera prå handläggning. Deiura iiälst iilrbereder är'en ltrr
kr:rnunande pensirrnsavgålgar'. llir *n siikerst:i1la hourpetensöveribring oclt lät'anele inortt
ot'girnisatiouen. På silqt ska digitaliseringsproiektet ar,las{a iiten adnlinistrationen. Däiar'äskas pert-eat'

fol endast 2 år'.

3. :019 rintiraeles PBL och kouuuuneu btir skr4dig ;'ltt re{iucera Lr,vgglor.sar,giften ont Lr1'ggloi-en inte

6
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lnlclläges inott lagstili&d tid. \''i sel att ett antal avgiitel till fbttd av detta blir nedsatta och n* llerralet
årenclen föriångs ir-lag. Ati kutina ritöIa upp söksndens förväntning på kolta hanillåggningstider är är,'en

en clel i den sen,ice sou l-ön'altringen ger till sökirnden. Detta ilfthiilelar'är,en den digitaliserade
ptocessen sour hål1er'Få att tas flarn. Eu ökacl bemanning behövs fltt lctiltna niöta upp mot de nvil
kraven i PBL. ftirvrintuingar och lbl ntt skapa förutsättuingal ihr kortare iranclläegningstider'. Att inte
riskera återbetalning ar- bygglol'ssgiiier och rjän:recl lilr'lorade intåkier for komttuiteu är riven tter en
ndlig ntålsättning fi'ån f(rrvaltnineen. En ökad resilieus på bygglovedreten skapar även för"rifsäiaringar
ibr utveckling at senice och rättss;:ikerltet. Blancl annat serlorr att besluten iuindkiggs ef-fektivare och
kan kvalitetssåk-.r'a s.

9. Staclslilsanell'*s tlvttas fi'ån 2020-l l till 2iJ2 t -12 på gninei av C ovid- 19. Det iir både sr'årl oclr
olåittplgt ati genorniöra en staclslivsanal-vs under cle onlständigheter soiu råder uncler 20?0. Folklivet
ser inte ul sour vanligi ocir vi använder inte staclen på det sätt vi blukar. Projektet par-lsas uncler 2010
ot--lt komner ait getontför-ss utcler l02l och 2fJll.

1f). Såket'ståillande al itiiplenrentaiion oclt kr-infiplrrering av noriulel'l-ör digitaliseling av
b.vgslovhandlåggninge:r snrttt åriie er-eitj ibr nva urodtier. .Tiiurtbrelse hal storts nv lT-irr.cl. tuerl ancit'a
verksatrdteter soiu iutplernenleråt liknande plo,jekt och bvte av s\isfeit]. Kostnacten gåiler ti'äutst n1'n

ruochrler o ch inte griltiouer i b-vgglovss1-siefi ef .

1 1. t,tökat irttsl.irg föt' Brr-qlaclsanpassuilg. En tvdlig tleuil cle seni:lste åren har \:isat i-rtl ele föt'urod*de
koshitderta rnte r_vms i nin'arancle budget.

Konrekvenser

L;tifi'rilt de fonttsäitrungar sr-'m l-iuus och otrt äskandena inte skulle {ii igen<-rm s.^r fiilvrriirringeu Lrlancl

annrr| l-öl j ancl e konsek.,'ensel och ntmauingar :

Stora svåt'igiteier med ait uppti'lla la.gk-r'ar, ocir utveckla r,-erlisami:eten båile l-ör räringslivet och för'
kortutturtitrrrånarna.

Til1gälglighet - Lresök. teiefbn. möien etc. behör-er ruiniurelas .r':lterllgal'e

Råelgir.tint väeledni*g - ertbart den lasEiailgade uriiuminir'ån. rned lisli även t-ör en 1'tterliuare 1ä-ule

nir'å.

Halctläggningstider fijr"beslut liskerar ati inie klaras iuon lagstaclgade tidsf istei

liv iaestittrlins r:rkten a\' å'iil1-ata upp(-Ltterad - rättssiikerher och kvalitet

Ör'elsyn av boslar-issnpassningen biit' sr,år':rre ail ge&omiiil ;r.

Altraktiv arbetsgivare -- kornpleiersf-l1'ki. sviirt atl |etra't'fefir. stLui ails\.at pii lä personer tillsklpar
grroblern på thn'altuineen.

6 lnvesteringsförslag

Iw'esteringur

Nr {tkr} Tvp Pr
io

Budget
2A2B

Budget
2421

Plan
2s22

Plan
2423

Totalt

0(i w"
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Kornmentarer till tilb ell investeringar

7 Beskrivning av verksamheten

Ye r ks am lt ets b es k rhnin g

NIBN verkar långsiktigl for en god byggnadskultur. stadsruiljö och landskapsrniljö.

Priariirt uppdrag för miljö- och byggnadsnåruclet {S{BN) framgår av reglemeutet och utgörs åv att
bedliva lokal tilisyns- och kontrollverksamhet såmt att vara hanellåggande kommunal myndighet enligt
plan- ocir bygglagen. miliöbalken, livsmedelslagen, lagen om tobak och liknancte produLter, Lagen om
handel mecl vissa receptfria låikernedel m.fl. Kärnredrsamheten år nyndighetsutövning för aft t'öra

Ranneby kamniun nänRare de rnål och syften som tlnns i ovan nåimnda for-fattningar.

I
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Måluppfölj ning för
T22020

PBE, MHE

Bekräftelse av mottagen ansokan/

kom pletteri ngsbegära n ( PBE)

Målvärde 75 % inom en vecka

: vriidå,..i I $*!i1r

Augusti 202A (T2, PBE)

76%
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Bekräftelse av mottagen ansökan/

kom pletteringsbegä ra n (M H E)

Målvärde 75 % inom en vecka

Augusti 2020 (T2, MHE)

82,4%

Bekräftelse av mottagen ansökan/

kom pletteringsbegära n (på förva ltningsn ivå )

Målvärde 75 % inom en vecka
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Augusti 202A {T2, MBF)
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Bygglovsä renden

Målvärde 50 %inom 5 veckor

från komplett ansökan

Augusti 2020 (T2)

53%

Augusti 2020 (T2, PBE)

83%
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Anmä lningsä renden ( PBE)

Målvärde 80 %inam 3 veckor från

komplett ansökan
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Anmä ningsärenden (MHE)

Målvärde 80 % inom 3 veckor från

komplett ansökan

Augusti 2020 (T2, MHE)

84,2%

Anmälningsärenden (på forvaltningsnivå)

Målvärde 80 % inom 3 veckor från

komplett ansökan
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83,6%
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Antal planlagda bostäder

Målvärde 250 stycken under 20L9-2020

2019-12-3L var antalet 95

2020-A3-3L var antalet 123

2020-05-3L var antalet 203

2020-08-3L var antalet 203

Augusti 2020 (T2l

48 st.
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Enskilda avlopp - Antal beviljad elförelagda anläggningar

Målvärde 300 st. unde r IAL9-ZAZA
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Radon - Antal undersökta fastigheter/bostäder

Målvärde 50 st./år

Augusti 2A20 $21

115 st.

Målvärde 90 %

Augusti 2020 (T2)

67%
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Anddöa ristawaryer och cåfear som llarsr infornations*yHighslen yid lötsli koltrolleti,
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Livsmedel - Andelen restauranger och cafeer som

kla rar i nformationsskyldigheten vid första

kontrolle n
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Reservation

Socialdemokratema och Miljöpartiet delar den bedömning som är gjord utav tjänstepersonen gällande sökta
tillbyggnad. En tillbyggnad med en överyta på cirka 2l%o i strid med gällande detaljplan som dessutom
nästan helt placeras på prickmark kan inte beviljas.

I yrkandet från Alliansen skriver man att prickmarken saknar betydelse då det inte framgår av detaljplanen
vad syftet med prickmarken är. Prickmark är mark som inte ska bebyggas och i gällande detaljplanen finns
prickmark utmed Konvaljvägen. Syftet med prickmarken torde vara att begränsa byggnation närmast vägen
på tomterna utmed Konvaljvägen, men oaktat vad syftet iir så finns prickmark i gällande detaljplan och skall
därftir beaktas vid prövning av sökta bygglov.

Vidare forbiser Alliansen i sitt yrkande riksintresse for totallorsvar och bemöter på ett otillräckligt satt de
synpunkter som framkommer i forsvarsmaktens yttrande.

I yrkandet från Alliansen hänvisar man till 9 kap. 3l b $ 2 pkt plan- och bygglagen vilket kräver dels att
awikelsen är forenlig med detaljplanens syfe och av begränsad omfattning och nödvändig ftir att området
ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Att det är i strid med detaljplanen framgår av överytan och
dess placering på prickmark. Att den sökta byggnationen pä 37 ,5 kvm skulle kunna anses vara av begränsad
omfattning framstår som orimligt. Detta då det befintliga huset iir 82 kvm och tillbyggnaden skulle innebära
en utökning av BYA på nästan 50%. Slutligen går det att konstatera att sökta åtgärd inte är nödvändig ftir att
området ska kunna bebyggas eller användas på ett ändamålsenligt satt. I sitt yttrande skriver sökanden att
syftet med tillbyggnaden är att tillskapa ett ytterligare sovrum och en rymlig hall, ingetdera är åtgärder som
är nödvändiga ftir att byggnaden skall kunna användas ändamålsenligt på det sätt som åsyftas i plan- och
bygglagen.

Avslutningsvis konstaterar Alliansen i sitt yrkande att det inte krävs tekniskt samråd eller en kontrollansvarig
varftir beslut om startbesked lämnas i och med nämndens beslut. Även i denna frågan har
Socialdemokraterna och Miljöpartiet en avvikande uppfattning. Detta påtalades vid sammanträdet och vi
anser att det krävs en kontrollansvarig och ett tekniskt samråd i ärendet.

fillhör den under S

i Bonneby mitjö- och byggnadsnämnds protokoll
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22 S Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i ftirskett
efterskotr, efter att ärIigt tillsynsbesök genomforts. Sådan avgift ska
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om
tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de
fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För
tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift for prövning
eller for handläggnittg av anmälan, tas timavgift ut. Fast ärlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp for varje påbörjat kalend erår som
verksamheten bedrivs, och som tillsyn utförs.

Om tillsynsbehovet väsentligt överstiger det som anges i taxebilagorna
eller extra tidsåtgång krävs pga att miljöbalkens hänsynsregler inte
foljts får Miljö- och byggnadsnämnden för visst år besluta om atttaut
en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften tas ut som en timavgift for denna
extra tillsynstid och debiteras i efterskott.
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