Avgiftsbelagd miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet för
vilken tillstånds eller anmälningsplikt råder enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) samt för U-objekt med fast
tillsynsavgift s.k. D-objekt.
Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd skall sökas eller anmälan göras enligt
följande:
A: tillstånd skall sökas hos mark- och miljödomstol (gråmarkerad)
B: tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen (gråmarkerad)
C: anmälan skall göras till den kommunala nämnden.
D: verksamheten är inte tillstånds- eller anmälningspliktig men ska betala en årlig avgift.
Verksamhetskod avser sifferkod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).
Avgiftsunderlaget motsvarar inte den faktiska tiden för tillsynen, resterande del är
skattefinansierad.
Miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som skall tillståndsprövas eller
anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter och
hälsoskyddsverksamheter med fast årsavgift
JORDBRUK
Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och
avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.
Jordbruk med ladugård eller stall eller annan anläggning för stadigvarande djurhållning av,
nötkreatur, hästar, minkar och pälsdjur, med mer än 400 DE*, dock inte inhägnad
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100DE, dock ej inhägnad.
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* med en djurenhet (DE) avses
- en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
- sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder.
Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret
- tre övriga nöt, sex månader eller äldre
- tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor
- tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta
gyltor)
- en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder
- tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar
- 100 kaniner
- 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns
- 200 unghöns upp till 16 veckors ålder
- 200 slaktkycklingar
- 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder
- 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas
ålder
- tio får eller getter, sex månader eller äldre
- 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder
För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd
utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid
beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta
antalet djur.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 m2.
Frukt- eller bärodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton men mindre än 40 ton foder
förbrukas per kalenderår
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
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UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL,
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten
inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte
endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter
det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
eller
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.
Berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för berg, naturgrus eller andra jordarter
inom detaljplan
utom detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt
som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
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Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 11.10 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 11.10 eller 11.20.
LIVSMEDEL OCH FODER
Animaliska råvaror
Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7500 ton slaktvikt per
kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska
råvaror (ej mjölk) för produktion av mer än 18500 ton produkter per kalenderår
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska
råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
1. 400-10000 ton chark, styck eller andra livsmedel.
2. 10000-18500 ton chark, styck eller andra livsmedel.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av
fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på:
- mer än 2 000 ton per kalenderår
- mer än 500 ton men högst 2 000 ton per kalenderår mer än 500 ton fisk eller skaldjur per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller
skaldjur per kalenderår.
1. 10-500 ton ej kopplat till extern reningsverk
2. 10-500 ton kopplat till externt reningsverk
3. 500-2000 ton kopplat till reningsverk
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.
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Anläggning för bearbetning eller konservering av fisk eller skaldjur eller tillverkning av
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller
skaldjur per kalenderår.
Gäller inte restauranger, butiker, caféer, och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per
kalenderår.
Vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Bageri med jästförbrukning om mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på mer än 2000 ton råvara per kalenderår.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på mer än verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som ärtillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1000 ton per
kalenderår om inte tillståndsplikt enligt 15.90
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller
2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150.
Mjölk, oljor och fetter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton
per dygn som kalenderårsmedelvärde.
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Mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med undantag av
glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter för en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton men högst 15000
ton per kalenderår.
Drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande mer än 10 ton och högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår
Bryggeri eller annan anläggning för
framställning av
1. malt,
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter
maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 15.90.
Annan livsmedelstillverkning
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
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Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 15.10-15.290 och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 § MPF, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 15.10-15.290och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 § MPF.
Anläggning för framställning av mer än 300 ton men högst 15000 ton livsmedel per
kalenderår som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 15.10-15.300
1. 10000-15000 ton
2. 1000-10000 ton
3. 300-100 ton
Vattenverk som försörjer mer än 5000 personer.
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska
produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon
av 15.10-15.300.
Foder
Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom
bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser
för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att
användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, om
produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom
bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser
för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att
användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, om
produktionen baseras på högst 2 500 ton råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 15.370.
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Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton produkter per kalenderår om
verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 15.330, 15.370, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.370 eller endast
innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.350 eller 15.370
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och
vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt
material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal
som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets
viktprocent av slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
Anläggning för behandling eller färgning av mer än 200 ton fibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller enligt denna beskrivning inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 17.10 eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till
luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår
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Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per
kalenderår.
Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår,
eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av
mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 18.10 e18.20 eller 90.240
TRÄVAROR
Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för en produktion
av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om
verksamheten inte endast består av behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.05, 39.10 eller 39.20.
Sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår
Sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter
kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av minst 3000 men högst 6000 kubikmeter per kalenderår.
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Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukt,
baserad på skogs- eller jordbruksprodukt, i form av:
- träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår (omfattar inte tillfällig flisning i obebyggt
område),
- pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår
Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller
spånskivor per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.50.
Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor
eller andra produkter av spån per kalender år.
Anläggning för 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 (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.
Anläggning för lagring av
1. 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 (m³ fub), om lagringen sker på land
med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte
är tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har
pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar
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 (m³ fub) i vatten.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetteknik, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.
Anläggning för klichétillverkning i metall.
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Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning
1. 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 22.30
Anläggning där fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 22.30 eller 22.40
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15000 kvadratmeter men högst 50000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår,
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1000 kvadratmeter men högst 5000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala.
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka
organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka gas- eller
vätskeformade kemikalier, läkemedelssubstanser, sprängämnen, pyrotekniska produkter eller
ammunition, mer än 100 ton per kalenderår.
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 24.110,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker
genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20
Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 24.10-24.140
GUMMI- OCH PLASTVAROR
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.10 gäller för anläggning för att genom vulkning
tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på
mer än 1 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
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Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än
200 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.
- mer än 100 ton polyester eller motsvarande per kalenderår
- mer än 20 men högst 100 ton polyester
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare
polymerisation av basplastpolymerer, för en produktion av mer än 1 ton men högst 20 ton
per kalenderår
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte
omfattar ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig
enligt 39.20 eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mindre än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte
omfattar ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av
mineralull.
Anläggning för 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 arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
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Anläggning för 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 arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20.
Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
26.10.
Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och
med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per
kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
26.70.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.100 gäller för anläggning för tillverkning av mer
än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt 26.70, 26.80 eller 26.90.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 26.130 eller 13.60.
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Asfaltverk eller oljegrusverk
- som ställs upp inom detaljplan eller område m områdesbestämmelser
- som ställs upp utomplans i mer än 90 dagar.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
90.100 eller 90.110.
STÅL OCH METALL
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5000 ton järn eller stål per kalenderår.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 500-5000 ton av järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium per kalenderår.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton av järn, stål, aluminium, zink
eller magnesium per kalenderår, om ej tillståndsplikt enligt 27.40, 27.50.
Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-järnmetall, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska
processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70 eller 27.80.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-järnmetall, om
produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70, 27.80 eller 27.90.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium
per kalenderår.
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Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive
framställning av legeringsmetall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för
en produktion av mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium,
om produktion 1-50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller
27.130.
METALL- OCH PLASYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRBORTTAGNING
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbadens volym är mer än 30 m³ per kalenderår.
1. utsläpp av 10- 1000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår
2. utsläpp av 1000-10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår
3. utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbadens volym är mer än 1 m³ per kalenderår, ej järnfosfatering, betning med
betpasta eller tillståndsplikt enligt 28.10.
1. utsläpp av 10- 1000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår
2. utsläpp av 1000-10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår
3. utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för beläggning av metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling om mer än 10 m³ avloppsvatten per kalenderår eller våttrumling av annan
metall än aluminium eller stål.
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1. utsläpp av 10- 1000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår
2. utsläpp av 1000-10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår
3. utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för beläggning av metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling om mer än 1 m³ avloppsvatten per kalenderår.
Gäller ej vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våtrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med
en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för beläggning av metall genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling om mer
än 1 m³ avloppsvatten per kalenderår, anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller ej
betning med betpasta eller tillståndplikt enligt 28.10 eller 28.20.
Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 39.10-39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov
till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods
per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton
per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500
kilogram per kalenderår
Anläggning som omfattas av en till två punkter
Anläggning som omfattas av fler än två punkter
Blästringsarbete omfattande mer än 500kvadratmeter yta, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 28.70.
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Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg
från mer än 50 ton metallgods om inte tillståndsplikt enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg
om inte tillståndsplikt enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller
kvicksilver ingår.
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller
kvicksilver ingår.
Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.
Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 31.40.
Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller kabel
METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
1. färre än 10 provbänkar
2. fler än 10 provbänkar
Motorfordon
Anläggning för 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 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30
Järnvägsutrustning och flygplan
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Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom
yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell bearbetning med en tillverkningsyta (exklusive
yta för endast montering) på mer än 500 kvadratmeter.
Anläggning med maskinell metallbearbetning där tankvolym för skärvätskor/process- och
hydrauloljor i maskinerna är större än 20 m³
Anläggning med maskinell metallbearbetning där tankvolym för skärvätskor/process- och
hydrauloljor i maskinerna är större än 1 m³
Anläggning med maskinell metallbearbetning där tankvolym för skärvätskor/process- och
hydrauloljor i maskinerna är mer än 500 liter men mindre än 1 kubikmeter.
Skeppsvarv
Skeppsvarv
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Anläggning för ytbehandling av material /produkter med en förbrukning av en/flera
organiska lösningsmedel, mer än 150 kg/timme eller 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt
eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även återanvändning av
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
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Anläggning där mer än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i.1.
rulloffset med heatsetfärg
2. djuptryck av publikationer
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering
4. ytrengöring
5. fordonslackering
6. bandlackering
7. beläggning av lindningstråd
8. beläggning av träytor
9. träimpregnering
10. läderbeläggning
11. skotillverkning
12. laminering av trä eller plast
13. limbeläggning
14. annan beläggning
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat
16. omvandling av gummi
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja,
eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter
Med förbrukning avses det samma som i 39.10 andra stycket.
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Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med:
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller
lackering
3. mer än 1 ton i ytrengöring, klassificerad som ” kan ge cancer”, ” kan ge ärftliga genetiska
skador”, ” kan ge cancer vid inandning”, ” kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan
ge fosterskador,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt
9. mer än 10 ton i läderbeläggning
10. mer än 5 ton i skotillverkning
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av
vegetabilisk olja
Med förbrukning avses det samma som i 39.10 andra stycket
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 5 ton halogenerade organiska
lösningsmedel eller mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel
Anläggning där det per kalenderår förbrukas:
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.10, 39.20, 39.30, eller 39.40.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas:
1. mer än 500 kg men mindre än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
2. mer än 500 kg men mindre än 5 ton organsiska lösningsmedel
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 men mindre än 1 ton organiska
lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 200 kg men mindre än 500 kg
organiska lösningsmedel.
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HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200
000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än
50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår om
ej tillståndsplikt råder enligt 39.60.
4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för lagring av mer
än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 1000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle
per kalenderår.
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GAS OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Gas- och vätskeformiga bränslen
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Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med en total installerad
tillförd effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
23.10
Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.05 eller 23.05, 23.10 eller
23.30.
Anläggning för framställning av gasformigt bränsle om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 23.10, 23.30 eller 40.10.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt
Anläggning för förbränning med en total installerad effekt av mer 50 MW om anläggningen
inte är tillståndspliktig enligt 40.40
Anläggning för förbränning med en total installerad effekt av 20- 50 MW.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av;
- mer än 500 kilowatt om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas, eller
- mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
1. 500 kW-5 MW
2. 3-10 MW
3. 10-20 MW
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
- stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller
- om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 MW.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 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 påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
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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 fler 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 påbörjades. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 40.90.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler 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 tillståndspliktig
enligt 40.90 eller 40.95.
Värmepumpar och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark,
vattenområde eller avloppsvatten (ej vattentäkt) för en uttagen/tillförd effekt av mer än 10
MW
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde i grundvatten för en tillförd
energimängd av mer än 3 000 MWh
FORDONSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5000 bilar,
2. 100 tåg/flygplan,
3. 500 tågvagnar eller
4. 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår
Anläggning för tvättning av fler än 1 500 men högst 5 000 personbilar eller fler än 500 men
högst 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av fler än 500 men högst 1 500 personbilar eller fler än 250 men
högst 500 andra motordrivna fordon per kalenderår.

Taxebilaga B
Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

40.100

C

T

40.110

C

16

40.120

C

6

50.10
50.10-1
50.10-2
50.10-3
50.10-4
50.10.1

C

D

8
12
12
12
4

50.10.2

D

2

Dnr: 2016-1734

Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle
eller 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle
1. anläggning där mer än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle hanteras eller mer än 5
miljoner men maximalt 10 miljoner normalkubikmeter gas.
2. anläggning där mer än 5 000 men maximalt 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle
hanteras eller mer än 5 miljoner men maximalt 10 miljoner normalkubikmeter gas.
3. Anläggning där mer än 2 000 men maximalt 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle
hanteras eller mer än 2 miljoner men maximalt 5 miljoner normalkubikmeter gas.
4. Anläggning där mer än 1 000 men maximalt 2 000 kubikmeter flytande motorbränsle
hanteras eller mer än 1 miljon men maximalt 2 miljoner normalkubikmeter gas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.7 eller 39.80.
Anläggning där mer än 500 kubikmeter men maximalt 1000 kubikmeter flytande
motorbränsle hanteras eller mer än 500 000 men maximalt 1 miljon normalkubikmeter gas.
Anläggning där mer än 200 kubikmeter men maximalt 500 kubikmeter flytande
motorbränsle hanteras eller mer än 100 000 men maximalt 500 000 normalkubikmeter gas.
Fordonsverkstäder överstigande 500 kvadratmeter
Fordonsverkstäder överstigande 200 kvadratmeter men maximalt 500 kvadratmeter
HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar
Hamn som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1350 ton (gäller inte
hamn för Försvarsmakten eller färjekaj med max tio planerade fartygsanlöp per kalenderår).
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10.
Fritidsbåtshamn med uppläggning eller upptag av båtar över 200 kg
1. > 600 båtar,
2. 200-600 båtar,
3. 50-200 båtar,
4. < 50 båtar
Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 60.40.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om
instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
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Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.20 eller 63.40.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan
bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för
transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 74.10.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som
steriliseringsmedel.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000
personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer
än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
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Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter (pe),
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.
1. >200-500 pe
2. 501-1000 pe
3.1001-2000pe
4. 101-200 pe
5. 35-100 pe
Avloppsledningsnät med anslutning av mer än 2000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana
anläggningar som avses i 1.10, 13.20, 13.60, 15.10, 15.40, 15.90, 15.165, 15.170, 15.320,
15.330, 15.350, 15.370, 17.10, 18.10, 20.05, 20.50, 21.10, 21.30, 23.10, 23.30, 24.10, 24.20,
24.40, 24.60, 24.160, 26.10, 26.50, 26.70, 26.90, 26.130, 27.10, 27.30, 27.40, 27.70, 27.80,
27.100, 27.101, 28.10, 31.40, 39.10, 40.05, 40.40, 40.50, 90.45, 90.180, 90.181, 90.200,
90.201, 90.210, 90.211, 90.240, 90.290, 90.300, 90.320, 90. 330, 90.405, 90.406, 90.435 eller
90.456 men som drivs av en annan verksamhetsutövare.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1
eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förordning (2014:23).
AVFALL
Mellanlagring
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden
vid något enskilt tillfälle utgörs av
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig
enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under
längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden
vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år
innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.
Taxebilaga B
Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

90.20

C

90.20-1
90.20-2
90.20-3
90.20-1-1
90.20-1-2
90.20.2
90.25

D

90.30

B

90.40

C

D
B

12
15
20
6
3
25

6

Dnr: 2016-1734

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår
till mer än totalt 50 ton farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår
till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller
tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.45.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
- som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte uppgår till mer än
totalt 50 ton farligt avfall, eller
- om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.
- den hanterade avfallsmängden för sortering är mer än 75 000 ton per kalenderår
- den hanterade avfallsmängden för sortering är mer än 10 000 men högst 75 000 ton per
kalenderår
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden
är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår (omfattar inte farligt avfall).
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70.
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Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden
är högst 1000 ton per kalenderår.
Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår
- den hanterade avfallsmängden är mer än 50 000ton per kalenderår
- den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 men högst 50 000 ton per kalenderår
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än
farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100,
90.240, 90.250 eller 90.260.
1. 5000-10000 ton per kalenderår
2. 1000-5000 ton per kalenderår
3. upp till 1000 ton per kalenderår
Uttjänta motordrivna fordon
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186).
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Användning för anläggningsändamål
Användning av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
Användning av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig 90.240.
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Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150, 90.240, 90.405 eller 90.406.
Anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden annat avfall än
park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton eller den tillförda mängden parkträdgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.
1. 10-100 ton
2. 100-500 ton
3. Mer än 50 ton park och trädgårdsavfall
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 90.150 eller 90.160.
Förbränning
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.180.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.181.
Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större
än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
större än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
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Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större
än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte:
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200.
Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
större än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.201.
Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större
än 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.
Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
större än 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.201 eller 90.211.
Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220.
Anmälningsplikt gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Animaliska biprodukter m.m.
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Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än
2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3- material
enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.320 eller 18.10.
Anläggning för att på annat sätt än förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton
animaliska biprodukter
Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter som inte är anmälningspliktig
enligt 90.250
Uppläggning
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken
inte endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.290 eller 90.341.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.290, 90.300 eller 90.341.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10
000 ton per kalenderår.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.320 eller 90340.
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Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.320, 90.330 eller 90.340.
Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där sluttäckningen har godkänts enligt 32 §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver
vidtas enligt 33 § samma förordning.
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor,
om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.320 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor
om den tillförda mängden är högst 20 000 ton per kalenderår
- den tillförda mängden är mer än 10 000 men högst 20 000 ton per kalenderår
- den tillförda mängden är högst 10 000 ton per kalenderår
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade
massor från den plats där anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.300, 90.310, 90.320, 90.330 eller 90.340.
Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som
förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod och mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet
där anläggningen finns.
Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om
verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller
fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.
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Anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt avfall genom
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller
4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska.
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden avfall är större än 12 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.406 eller 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Anläggning för att återvinna, eller en anläggning för att återvinna eller bortskaffa, annat
avfall än farligt avfall genom biologisk behandling, förbehandling av avfall för förbränning
eller samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och verksamheten
består av endast anaerob biologisk behandling.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om den mängd
avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310. 90370 eller 90.375.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om den mängd
avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310 eller 90.370-90.410.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.13090.170, 90.200-90.310. 90370 eller 90.375 eller 90.405-90.420.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt ett förfarande som anges i
R2, R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till
avfallsförordningen (2011:927), om den tillförda mängden farligt avfall är större än 2 500
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.180, 90.181,
90.320 eller 90.330.
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Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som
avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda
mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280, 90320-90.400
eller 90.435.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som
avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
Tillståndsplikten gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 90.50, 90.60, 90.90,
90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280, 90320-90.400, 90.435 eller 90.440.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för
sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
Civil eller militär skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning med mer än 5 000
skott skarp ammunition per kalenderår med vapen för finkalibrig ammunition
(kaliber < 20 mm) utomhus.
1. 5 000-20 000 skott
2. 20 000-100 000 skott
3. > 100 000 skott
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med finkalibriga vapen
(kaliber < 20 mm) med mindre än 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon
TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikten gäller inte om utgående
avloppsvatten leds till reningsverk med tillståndsplikt enligt 90.10 eller om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 39.30.
1. mer än 10 ton tvättgods per dygn.
2. mer än 2 ton men högst 10 ton tvättgods per dygn.
Tvätteri (vattentvätt) med mer än 100 kg men högst 2 ton tvättgods per dygn.
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Krematorium.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola för mer än 50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola för högst 50 elever.
Internationell skola.
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.
Förskola.
Förskoleklass, öppen förskola.
Samlingslokaler och liknande
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
Vård och hälsa
Fotvård.
Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.
Idrott och liknande
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
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