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Kallelse till kommunfullmäktige  

Måndagen den 30 januari 2023, kl. 19:00 
Röda salongen, Hässleholm Kulturhus 
 

I tur att justera: Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Ersättare:  Sven Lundh och Thomas Haraldsson  
Tid och plats för justering: Klockan 14:30 måndagen den 6 februari, sammanträdesrum 1, stadshuset 
 

Föredragningslista    

 

Uppdateringen avser ärende 01. Frågor och interpellationer och ärende 2. Valärenden.  

 Ärenden   

1. Frågor och interpellationer 

Handlingar   

 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående  
   Europaforum  
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnad av  
   spårkapaciteten mellan Hässleholm och Lund 
 • Fråga till tekniska nämndens ordförande om Sösdala simhall  
   och sporthall i förfall 
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande om information till 
   våra kommuninvånare 
 

   

2. Valärenden 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2023-01-18 
 • Val av lekmannarevisorer för perioden 2023 - 2026 i de  
    kommunala bolagen 
 

   

3. Anmälningsärenden 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2023-01-18 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

 

4. Inlämnade motioner 

Handlingar   

 • Motion gällande ombyggnad av anslutning  
   Industrigatan/riksväg 23 
 • Motion om kultur- och fritidsplan 
 

   

5. Revidering av taxa för Hässleholms kommuns prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-12-14 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-25 
 • MSN protokoll 2022-09-28 
 • MSF tjänsteskrivelse 2022-07-11 
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Hässleholm  
   2022 
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Hässleholm  
   2022 med ändringar 
 

  

6. Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten   

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-12-14 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-26 
 

  

7. Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga särskilda boenden  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-12-14 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-27 
 

  

8. Utredning om kostnadsfria halkskydd/broddar  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-12-14 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-11-03 
 • ON protokoll 2022-09-13 
 • OF tjänsteskrivelse 2022-05-19 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Erik Berg (M) 
Ordförande 
 

 
Sänds i närradio, 98,9 Mhz och via www.hassleholm.se/kfwebbradio 

http://www.hassleholm.se/kfwebbradio


 
 

 

INTERPELLATION 
  
 
 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson angående Europaforum 

  
  
Under 20 år har Europaforum varit en viktig och unik mötesplats i Sverige som vänt sig till 
den breda allmänheten, inte minst många gymnasieungdomar, för att delta i debatten om 
Europa. 
Genom Europaforum har vi fått svenska beslutsfattare på alla nivåer att bege sig till 
Hässleholm, likaså tunga beslutsfattare från Bryssel. Få evenemang i vår kommun har satt 
kommunen på kartan över tid så som Europaforum och många kommuninvånare är stolta över 
Europaforums existens.  
 
I år är också europafrågan extra aktuell i och med att Sverige är ordförandeland. EU-ministern 
Jessika Roswall (M) menar att det svenska ordförandeskapet ger vårt land en unik möjlighet 
att visa upp Sverige och på sikt ge oss ett ännu större inflytande i EU. Vi Liberalerna delar 
helt EU-ministerns uppfattning.  
För att citera kommunalrådet Philip Sandberg i Lund: ”Att säga att vi ska satsa på våra 
kärnverksamheter istället visar att man inte ser kopplingen mellan det lokala och det globala” 
samt ”Vi står beredda att ta över Europaforum i Lund”. Detta är mycket beklagligt att denna 
chans glider oss ur händerna. 
Majoritetsstyret har beslutat att lägga ner Europaforum trots ett intensivt motstånd i både 
Kommunfullmäktige och i pressen.  
 
 
Av ovanstående skäl vill vi ställa frågan till Kommunstyrelsens ordförande 
  

• Vilka mervärde ser styret att Europaforum har inneburit för Hässleholm? 
• Vilka andra alternativ till finansiering har man tittat på?  
• Hur ställer sig EU-kontorets representation och EU-parlamentet i Stockholm till att 
 stödja verksamheten ekonomiskt?  
 
 
 
För Liberalerna i Hässleholm 
Vinslöv 25 jan 2023 
 
 
 
 
Thomas Haraldsson 



Socialdemokraterna 

Till Kommunfullmäktige 

Fråga till 

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson 

Utbyggnad av spårkapaciteten mellan Hässleholm och Lund 

Beslutet som kom den 23 december från den nya regeringen om att avbryta projektet Hässleholm -

Lund var ett hårt slag för Skåne och hela Sydsverige. När man nu lyssnar på de flesta partier så verkar 

det finnas det en stor samsyn om att två nya spår behöver byggas på denna sträcka för att stärka 

kapaciteten på järnvägen. 

I budgeten för 2023 som klubbades i Kommunfullmäktige i december 2022 finns nu inte längre några 

pengar kvar för att aktivt kunna arbeta med utbyggnaden av nya spår som vi hoppas ska fattas av, 

regeringen. 

Så min fråga blir därför: 

-Ska kommunen inte längre finnas med i de arbets-/samverkansgrupper som finns mellan 

Trafikverket/Regionen/Kommunerna och Länsstyrelsen för att tillvarata Hässleholms kommuns 

intressen? 

Hässleholm 2023-01-26 

~~~ 
Lena Wallentheim {S) 



Soda !demokraterna 

Till 
Kommunfullmäktige den 30 januari 2023 

Fråga till 
Tekniska nämndens ordförande 
Ulf Berggren (SD) 

Sösdala Simhall och sporthall i förfall! 

Det är en bedrövlig syn som möter en när man går en runda runt Sösdala sport och simhall. Fönst,=r 
som är ersatta av OSB-skivor samt en yttervägg som är riven. Det har naturligtvis börjats spekulera i 

I 

Sösdala om hur kommunen sköter sina fastigheter. 
Under hösten 2022 så rev man ytterväggen på Sösdala Simhall. 
När den skånske hösten slog till så satte man för en pressning som någon form av skydd för väder 
och vind. 
Nu är det snart februari månad 2023 och det ser likadant ut. Hade jag rivit en dålig vägg i mitt hus så 
hade jag försökt bygga upp den så fort som möjligt. Men så tänker kanske inte ordförande i Tekniska 
nämnden, Sverigedemokraten Ulf Berggren, för hade han tänkt så borde väggen varit uppbyggd 
redan. 
Är detta ett sätt för Sverigedemokraterna att krångla sig ur sin velighet vad det gäller Sösdala Simhall. 
Om man inte påbörjar renoveringen snarast så kan man nog konstatera att man måste riva Scisdala 
Simhall. Men det är kanske det den styrande majoritet vill. 

Min fråga till ordförande i Tekniska nämnden Ulf Berggren (SD) är: 

Ska väggen byggas upp igen och i så fall när? 

H~~ 
Ledamot i Kommunfullmäktige 
Joachim Fors 
Socialdemokraterna 



Socialdemokraterna 

Till Kommunfullmäktige 

Fråga till 

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson 

Information till vår kommuninvånare 

Många har idag problem med att klara sin ekonomi på grund av de höga elpriserna och stigande 

räntor plus inflationen som påverkar matpriserna. Detta skapar självklart en stor oro och många är 

rädda att hamna hos kronofogden. En möjlighet finns idag att delbetala eller begära anstånd när det 

gäller de kommunala räkningarna till ex. barn- eller äldreomsorgsavgifter. Tyvärr tror vi att många 

inte känner till denna möjlighet. 

Frågan blir därför: 

Kommer kommunstyrelsens ordförande se till att en information går ut till vara kommuninvånare om 

att det finns en möjlighet till delbetalning/anstånd vad avser de kommunala räkningarna? 

Hässleholm 2023-01-26 

Anna Wallentheim (S) 



Re TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2023-01-18 
 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
0451-26 83 57 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  

E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Valärenden 

 
KLF 2022/977 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
Karin Axelsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska beviljas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen.  

 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Louise Davidsson  
Kommunsekreterare 

Hässleholms 
kommun 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2023-01-26 KLF 2023/85 

      

  

Kommunfullmäktige Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kansliavdelningen 
 
louise.davidsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Val av lekmannarevisorer för perioden 2023 - 2026 i de 
kommunala bolagen 

  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser följande lekmannarevisorer för perioden 2023 – 2026 
(till och med bolagsstämman 2027): 

1. I samtliga helägda bolag (Hässlehem, Hässleholm Miljö AB, Hässleholms 
Industribyggnads AB med dotterbolag samt Hässleholms Fibernät Holding 
AB med dotterbolag)  

- Christer Carlsson, Emil Nilsson och Berit Wirödal. 

2. I Kristianstad Airport AB 

- Patrik Tysper 

3. I Trygghetscentralen AB 

- Emil Nilsson 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska utse tre lekmannarevisorer i de kommunala helägda 
bolagen samt en lekmannarevisor i Kristianstad Airport AB och en i 
Trygghetscentralen AB.  

Revisorerna i Hässleholms kommun har inkommit med förslag till fördelning av 
lekmannarevisionsuppdragen. 

 

Bilagor 

Skriv texten här 
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JAV 

 

 

Sändlista: 

Bolagen 
Troman 
Personalavdelningen 
Revisorerna 

 

 

 

Kansliavdelningen 

 

Louise Davidsson 

Kommunsekreterare 

  



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2023-01-18 
 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  

E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

 
KLF 2022/996-1 
Intyg laga kraft. Detaljplan för Fornbacken 6, Hässleholm har vunnit laga kraft 
den 9 december 2022. 
 

KLF 2022/955-1 
Information från AV Media Skåne om val av politiska revisorer. För perioden 
2023-2026 är det Hörbys, Höörs och Klippans kommuner som väljer revisorer. 
AV Media Skåne tackar revisorerna från Hässleholms kommun för samarbetet 
under den föregående mandatperioden.   

KLF 2022/991-1 
Revisorerna har granskat skolornas arbete mot kränkande behandling och 
trakasserier och önskar barn- och utbildningens svar på sina synpunkter senast 
2023-02-28. 

KLF 2022/992-1 
Revisorerna har genomfört en granskning av arbetsmarknadsinsatser och önskar 
arbetsmarknadsnämndens svar på sina synpunkter senast 2023-02-28. 
 

KLF 2022/995-1 
Julkort från Eckernförde. 
 

KLF 2022/1019-1 
Tackkort från förre kommundirektören Bengt-Arne Persson för uppvaktningen i 
samband med hans pensionsavgång.  



 

Motion gällande ombyggnad av anslutning Industrigatan/riksväg 23 

Bakgrund 
Som det ser ut idag 2022 är denna korsning en flaskhals utan dess like. Utvecklingen inom 

Hässleholms stad sker med stormsteg, och kommer utan tvekan att fortsätta i framtiden. Detta ökar 

kommunens ansvar att förutse och bemöta de krav som ställs vad gäller utvecklingen, så att 

framåtsträvanden inte motarbetas. 

Detta är dock vad som sker just vid denna väganslutning, mellan Industrigatan och riksväg 23. 

Anledningen till detta är den tunga trafik som rör sig inom det anslutande industriområdet, och som 

har svårt att utan stora dröjsmål ta sig upp på riksväg 23. Detta borde kommunledningen vara 

medveten om, och skyndsamt åtgärda. De tunga transporterna går på Industrigatan dygnet runt, som 

tätast morgon och eftermiddag, med långa köer som följd. En säker och smidig anslutning till riksväg 

23 skulle vara positivt för alla, såväl företagen som bedriver verksamhet som övrig trafik som 

använder sig av denna korsning. 

Slutsatser 
För att undvika de långa väntetider som tidvis uppstår i denna vägkorsning, och för att öka 
trafiksäkerheten, måste en annan trafiklösning till. 
 
Mot bakgrund av ovanstående, yrkar Folkets väl 

 
att kommunfullmäktige till berörd nämnd ger uppdraget att ta fram handlingar som visar på 
nödvändigheten av en trafiklösning som eliminerar de problem som nämns ovan 
att i detta uppdrag även inkludera en kontakt med väghållaren Trafikverket för att med ovannämnda 
handlingar som utgångpunkt initiera en ombyggnadsprocess 
att detta projekt ska prioriteras före andra trafikplatsprojekt inom kommunen. 
 
 
2022-12-06 
Ernst Herslow, Folkets väl 

ledamot kommunfullmäktige 

F oll<ets väl 



 

 

 

Motion om kultur- och fritidsplan 
 

 
Kommunen är en viktig aktör och initiativtagare när det gäller utveckling av kultur- 
och fritidsutbudet. Kommunens kultur- och fritidsverksamhet är grundläggande 
för att människor ska trivas och vilja bosätta sig här. Kultur- och fritidspolitikens 
mål är att stimulera den enskildes lust, intresse och förmåga att delta i 
föreningsliv, friluftsliv, idrotts- och kulturaktiviteter. Samverkan inom kommunens 
verksamheter och med medborgare, civilsamhälle, näringsliv och andra är 
avgörande för att utveckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Frågorna är av 
stor strategisk betydelse.  
Kultur- och fritidsnämnden behöver en kultur- och fritidsplan som anger mål och 
riktlinjer för att planera och utveckla verksamhet. Vårt förslag är att Kultur- och 
fritidsplanen följs årligen upp av Kultur- och fritidsnämnden och revideras varje 
mandatperiod av Kommunfullmäktige.  
 
Liberalerna i Hässleholm yrkar därför att Kommunfullmäktige i Hässleholm 
beslutar att  

1. Kultur- och Fritidsnämnden tar fram en Kultur- och fritidsplan snarast, dock 
senast 2023-11-01 

2. Avsätta 800 000 Kr till Kultur- och Fritidsnämnden för detta uppdrag. 
 
 
Hässleholm 2022-12-20 
 
 
 
Agneta Olsson Enochsson 
 
Thomas Haraldsson 
 
För Liberalerna i Hässleholm  
 

i) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträ.desdatum 
2022-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 222 

Revidering av taxa för Hässleholms kommuns 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Dnr: KLF 2022/698 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om följande ändringar av "Taxa för Hässleholms kommuns prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken". 

A. I taxebilaga 1: 

1. Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
vattenskyddsområde ändras från "3 h" till ''Timavgift". 

2. Handläggning av anmäfan om en verksamhet eller åtgärd inom 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
vattenskyddsområde ändras från "3 h" till ''Timavgift''. 

B. I taxebilaga 2: 

3. I Verksamhetskod/Klassningskod 90-10-1 ändras årlig tillsynstid i timmar 
från 72 till 79. 

4. I Verksamhetskod/Klassningskod 90-10-2 ändras årlig tillsyns tid i timmar 
från 59 till 79. 

5. I Verksamhetskod/I<lassningskod 90-10-3 ändras årlig tillsynstid i timmar 
från 36 till 40. 

Andringarna träder i kraft den 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 september 
2022, § 78, att föreslå kommunfulhnäktige att fatta följande beslut: 

l.En reviderad taxa, i enlighet med bilaga 1, för miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med den 1 januari 
2023. 

Kommunstyrelsen 

Justering 

}J~ 
Utdraget bestyrkes 

12 (43) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

2. Att upplysningen om storleken på timavgiften K i taxans 6 § justeras till avgiften 
för 2023 när prisbasbeloppet för 2023 är fastställt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 2022-
07-11 vad gäller utredning i ärendet. 

Av ovannämnda utredning framgår bland annat följande. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att tillsynen av de kommunala 
reningsverken under de senaste åren har krävt mer tid än vad som motsvaras av den 
taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Anledningen till detta är främst att 
verken är eftersatta varför det krävs en tätare dialog mellan Hässleholm Miljö och 
förvaltningen samt därmed även en tätare uppföljning. Detta innebär att nämnden 
och dess förvaltning behöver avsätta mer tid för tillsynen av dessa 
avloppsreningsverk. Förvaltningen ser att behovet inte kommer att minska de 
närmaste fem till tio åren varför det är motiverat att justera taxan till det verkliga 
behovet. 
Vid en jämförelse med Söderåsens miljöförbund, Lund, Landskrona och Malmö 
noteras det att avgiftskoden 90.10-2 som omfattar avloppsreningsverk med 20 000 
till 100 000 personekvivalenter anslutna varierar mellan 55 och 81 timmar, där 
Hässleholm för närvarande har 59 timmar. I sammanhanget är det Malmö som 
sticker ut med en högre avgift då det övriga ligger runt 60 timmar. Förvaltningen 
anser trots detta att avgiften ska höjas med 20 timmar till 79 timmar per år, detta då 
det motsvarar den verkligt nedlagda tiden för detta reningsverk under de senaste tre 
åren. Som en konsekvens av detta justeras koden 90.10-1 som omfattar reningsverk 
som har fler än 100 000 personekvivalenter anslutna till 79 timmars tillsynstid då det 
inte är rimligt att de har ett mindre tillsynsbehov. Hässleholms kommun har dock 
inget avloppsrening verk av denna storlek varför det inte leder till någon reell 
förändring av debiterbar tillsynstid. 
För avgiftskoden 90.10-3 som omfattar avloppsreningsverk med 2 000 till 20 000 
personekvivalenter anslutna varierar tillsynstiden mellan 30 och 40 timmar per år, 
där Hässleholm ligger på 36 timmar. Även här bedömer förvaltningen att den årliga 
tillsynstiden är felaktig och ska justeras. Bedömningen är att den totala tillsynstiden i 
medeltal motsvarar 40 timmar per år. 
De mindre reningsverken har även de tagit mer tid än planerat, men då mertiden för 
dessa hitintills har hanterats inom ramen för anmälningar enligt förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har timavgift kunnat tas ut 
för detta arbete, varför det inte är motiverat med en justering i taxan. - Justeringar 
av årsavgiften för 90.10-2 och 90.10-3 görs i taxebilaga 2. 

Kommunstyrelsen 

Justering 

.~~ 
Utdraget bestyrkes 

13 (43) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Enligt taxebilaga 1 ska en schablonavgift om tre timmar tas ut för "Handläggning av 
anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter för vattenskyddsområde." och "Prövning av ansökan om 
dispens eller undantag från föreskrifter för vattenskyddsområde". Då nedlagd tid 
varierar betydligt beroende på vattenskyddsområde och typ av åtgärd är det enligt 
förvaltningens mening olämpligt med schabloniserade avgifter utan i stället bör en 
timavgift tas ut. Skulle likväl en schablonavgift önskas är det förvaltningens 
bedömning att tre timmar är väsentligt lägre än den verkligt nedlagda tiden i dessa 
ärenden. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-30, § 121, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande ändringar av "Taxa för 
Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken". 

A. I taxebilaga 1: 

1. Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
vattenskyddsområde ändras från "3 h" till ''Timavgift". 

2. Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
vattenskyddsområde ändras från "3 h" till ''Timavgift". 

B. I taxebilaga 2: 

3. I Verksamhetskod/Klassningskod 90-10-1 ändras årlig tillsynstid i timmar 
från 72 till 79. 

4. I Verksamhetskod/Klassningskod 90-10-2 ändras årlig tillsyns tid i timmar 
från 59 till 79. 

5. I Verksamhetskod/Klassningskod 90-10-3 ändras årlig tillsynstid i timmar 
från 36 till 40. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
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magnus.gjerstad@hassleholm.se 
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Revidering av taxa för Hässleholms kommuns 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om följande ändringar av ”Taxa för Hässleholms 
kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken”. 
 
A. I taxebilaga 1: 
 
1) Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
vattenskyddsområde ändras från ”3 h” till ”Timavgift”. 

2) Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsom-
råde som kräver anmälan enligt föreskrifter för vattenskyddsområde ändras från ”3 
h” till ”Timavgift”. 
 
B. I taxebilaga 2: 
 
3) I Verksamhetskod/Klassningskod 90-10-1 ändras årlig tillsynstid i timmar från 72 
till 79. 
 
4) I Verksamhetskod/Klassningskod 90-10-2 ändras årlig tillsynstid i timmar från 59 
till 79. 
 
5) I Verksamhetskod/Klassningskod 90-10-3 ändras årlig tillsynstid i timmar från 36 
till 40. 
 
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. 
 

Hässleholms 
kommun 
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Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 september 
2022, § 78, att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 
1.En reviderad taxa, i enlighet med bilaga 1, för miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med den 1 januari 
2023. 

2. Att upplysningen om storleken på timavgiften K i taxans 6 § justeras till avgiften 
för 2023 när prisbasbeloppet för 2023 är fastställt. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 2022-
07-11 vad gäller utredning i ärendet. 
 
Av ovannämnda utredning framgår bland annat följande. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att tillsynen av de kommunala 
reningsverken under de senaste åren har krävt mer tid än vad som motsvaras av den 
taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Anledningen till detta är främst att 
verken är eftersatta varför det krävs en tätare dialog mellan Hässleholm Miljö och 
förvaltningen samt därmed även en tätare uppföljning. Detta innebär att nämnden 
och dess förvaltning behöver avsätta mer tid för tillsynen av dessa 
avloppsreningsverk. Förvaltningen ser att behovet inte kommer att minska de 
närmaste fem till tio åren varför det är motiverat att justera taxan till det verkliga 
behovet.  
Vid en jämförelse med Söderåsens miljöförbund, Lund, Landskrona och Malmö 
noteras det att avgiftskoden 90.10-2 som omfattar avloppsreningsverk med 20 000 
till 100 000 personekvivalenter anslutna varierar mellan 55 och 81 timmar, där 
Hässleholm för närvarande har 59 timmar. I sammanhanget är det Malmö som 
sticker ut med en högre avgift då det övriga ligger runt 60 timmar. Förvaltningen 
anser trots detta att avgiften ska höjas med 20 timmar till 79 timmar per år, detta då 
det motsvarar den verkligt nedlagda tiden för detta reningsverk under de senaste tre 
åren. Som en konsekvens av detta justeras koden 90.10-1 som omfattar reningsverk 
som har fler än 100 000 personekvivalenter anslutna till 79 timmars tillsynstid då det 
inte är rimligt att de har ett mindre tillsynsbehov. Hässleholms kommun har dock 
inget avloppsreningsverk av denna storlek varför det inte leder till någon reell 
förändring av debiterbar tillsynstid.  
För avgiftskoden 90.10-3 som omfattar avloppsreningsverk med 2 000 till 20 000 
personekvivalenter anslutna varierar tillsynstiden mellan 30 och 40 timmar per år, 
där Hässleholm ligger på 36 timmar. Även här bedömer förvaltningen att den årliga 
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tillsynstiden är felaktig och ska justeras. Bedömningen är att den totala tillsynstiden i 
medeltal motsvarar 40 timmar per år.  
De mindre reningsverken har även de tagit mer tid än planerat, men då mertiden för 
dessa hitintills har hanterats inom ramen för anmälningar enligt förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har timavgift kunnat tas ut 
för detta arbete, varför det inte är motiverat med en justering i taxan. - Justeringar 
av årsavgiften för 90.10-2 och 90.10-3 görs i taxebilaga 2.  
 
Enligt taxebilaga 1 ska en schablonavgift om tre timmar tas ut för ”Handläggning av 
anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter för vattenskyddsområde.” och ”Prövning av ansökan om 
dispens eller undantag från föreskrifter för vattenskyddsområde”. Då nedlagd tid 
varierar betydligt beroende på vattenskyddsområde och typ av åtgärd är det enligt 
förvaltningens mening olämpligt med schabloniserade avgifter utan i stället bör en 
timavgift tas ut. Skulle likväl en schablonavgift önskas är det förvaltningens 
bedömning att tre timmar är väsentligt lägre än den verkligt nedlagda tiden i dessa 
ärenden. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
Diarienummer 

M-2022-2082 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 78 

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken - revidering 2022 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

1. En reviderad taxa, i enlighet med bilaga 1, för miljö- och stadsbyggnadsnämn
dens prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med den 1 
januari 2023. 

2. Att upplysningen om storleken på timavgiften K i taxans 6 § justeras till avgif
ten för 2023 när prisbasbeloppet för 2023 är fastställt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2022-07-11 vad gäller utredning i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

En översyn av tillsynsavgifter inom miljöavdelningens område har skett i syfte att 
säkerställa att en korrekt avgift tas ut. Detta innebär att de fasta avgifterna inte är 
mer omfattande än vad tillsynen kräver i medeltal, samt att kostnadstäckningsgra
den i debiterbara ärenden är så nära 100 procent som är möjligt. Miljö- och stads
byggnadsnämnden har även beaktat Länsstyrelsen Skånes rekommendation om att 
anpassa avgifterna till den faktiska kostnaden i syfte att frigöra medel för den del 
av miljötillsynen och det förebyggande arbetet som inte kan finansieras med avgif
ter. 

Nämnden och dess förvaltning arbetar ständigt för att effektivisera tillsynen uti
från nedlagd tid, effekt av tillsyn, lagstadgade krav på tillsynen i form av till exem
pel kontrollpunkter, redovisning till statliga myndigheter, krav i nationella åtgärds
program, rättssäkerhet och prejudikat. Detta påverkas vidare av tillgängliga resur
ser, kompetensnivå, digitalisering och samordningsmöjligheter. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
Diarienummer 

M-2022-2082 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 78 

I förlängningen innebär det att behovet av tillsynstid inom ett enskilt tillsynsom
råde kan öka eller minska över tid. Generellt kan det dock sägas att kraven på 
verksamheter, kraven på redovisning till statliga myndigheter och kraven på inne
håll i beslut inom miljöområdet har ökat genom åren, varför det totala tillsyns be
hovet ökar. Detta styrs inte på kommunal nivå utan är en effekt av nationell lag
stiftning och överenskommelser. Nämndens uppdrag är i detta sammanhang att 
utföra det som åligger en kommunal tillsynsnämnd inom miljöbalkens område. 

Nämndens arbete inom miljöbalksområdet bygger på att korrekta avgifter tas ut, 
samt att tillräckliga medel avsätts för den tillsyn och tillsynsvägledning som inte 
kan finansieras via avgifter. Därutöver kan det ibland finnas möjligheter att söka 
externa medel för att genomföra kompletterande insatser i det förebyggande arbe
tet eller tidigarelägga insatser inom det ordinarie tillsynsarbetet. 

I översynen har det noterats ett behov av justering av avgiftens storlek avseende 
tillsyn på avloppsreningsverk som är större än 200 p.e. samt att det är befogat att 
ta bort schablonavgiften som finns för prövning och anmälan enligt föreskrifter 
för vattenskyddsområde och ersätta detta med timavgift. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-08-10, § 83, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande be
slut: 

1. En reviderad taxa, i enlighet med bilaga 1, för miljö- och stadsbyggnadsnämn
dens prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med den 1 
januari 2023. 

2. Att upplysningen om storleken på timavgiften K i taxans 6 § justeras till avgif
ten för 2023 när prisbasbeloppet för 2023 är fastställt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2022-07-11 vad gäller utredning i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,steriagWef Utdraget bestyrkes 
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2022-07-11 M-2022-2082 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-801 40 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: 5061-8834 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

 

Handläggare 
Miljöchef Torbjörn Håkansson  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
0451-26 83 94 
torbjorn.hakansson@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 
Administrativt ärende 
Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken – revidering 2022 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 

1. En reviderad taxa, i enlighet med bilaga 1, för miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs 
att gälla från och med den 1 januari 2023.  

2. Att upplysningen om storleken på timavgiften K i taxans 6 § justeras till 
avgiften för 2023 när prisbasbeloppet för 2023 är fastställt. 

 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2022-07-11 vad gäller utredning i ärendet. 

Sammanfattning 
En översyn av tillsynsavgifter inom miljöavdelningens område har skett i syfte att 
säkerställa att en korrekt avgift tas ut. Detta innebär att de fasta avgifterna inte är 
mer omfattande än vad tillsynen kräver i medeltal, samt att 
kostnadstäckningsgraden i debiterbara ärenden är så nära 100 procent som är 
möjligt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har även beaktat Länsstyrelsen Skånes 
rekommendation om att anpassa avgifterna till den faktiska kostnaden i syfte att 
frigöra medel för den del av miljötillsynen och det förebyggande arbetet som inte 
kan finansieras med avgifter. 

Nämnden och dess förvaltning arbetar ständigt för att effektivisera tillsynen 
utifrån nedlagd tid, effekt av tillsyn, lagstadgade krav på tillsynen i form av till 
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exempel kontrollpunkter, redovisning till statliga myndigheter, krav i nationella 
åtgärdsprogram, rättssäkerhet och prejudikat. Detta påverkas vidare av tillgängliga 
resurser, kompetensnivå, digitalisering och samordningsmöjligheter. I 
förlängningen innebär det att behovet av tillsynstid inom ett enskilt tillsynsområde 
kan öka eller minska över tid. Generellt kan det dock sägas att kraven på 
verksamheter, kraven på redovisning till statliga myndigheter och kraven på 
innehåll i beslut inom miljöområdet har ökat genom åren, varför det totala 
tillsynsbehovet ökar. Detta styrs inte på kommunal nivå utan är en effekt av 
nationell lagstiftning och överenskommelser. Nämndens uppdrag är i detta 
sammanhang att utföra det som åligger en kommunal tillsynsnämnd inom 
miljöbalkens område. 

Nämndens arbete inom miljöbalksområdet bygger på att korrekta avgifter tas ut, 
samt att tillräckliga medel avsätts för den tillsyn och tillsynsvägledning som inte 
kan finansieras via avgifter. Därutöver kan det ibland finnas möjligheter att söka 
externa medel för att genomföra kompletterande insatser i det förebyggande 
arbetet eller tidigarelägga insatser inom det ordinarie tillsynsarbetet.  

I översynen har det noterats ett behov av justering av avgiftens storlek avseende 
tillsyn på avloppsreningsverk som är större än 200 p.e. samt att det är befogat att 
ta bort schablonavgiften som finns för prövning och anmälan enligt föreskrifter 
för vattenskyddsområde och ersätta detta med timavgift. 

Utredning i ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att tillsynen av de kommunala 
reningsverken under de senaste åren har krävt mer tid än vad som motsvaras av 
den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Anledningen till detta är främst 
att verken är eftersatta varför det krävs en tätare dialog mellan Hässleholm Miljö 
och förvaltningen samt därmed även en tätare uppföljning. Detta innebär att 
nämnden och dess förvaltningen behöver avsätta mer tid för tillsynen av dessa 
avloppsreningsverk. Förvaltningen ser att behovet inte kommer att minska de 
närmaste fem till tio åren varför det är motiverat att justera taxan till det verkliga 
behovet. 

Vid en jämförelse med Söderåsens miljöförbund, Lund, Landskrona och Malmö 
noteras det att avgiftskoden 90.10-2 som omfattar avloppsreningsverk med 20 000 
till 100 000 personekvivalenter anslutna varierar mellan 55 och 81 timmar, där 
Hässleholm för närvarande har 59 timmar. I sammanhanget är det Malmö som 
sticker ut med en högre avgift då det övriga ligger runt 60 timmar. Förvaltningen 
anser trots detta att avgiften ska höjas med 20 timmar till 79 timmar per år, detta 
då det motsvarar den verkligt nedlagda tiden för detta reningsverk under de 
senaste tre åren. Som en konsekvens av detta justeras koden 90.10-1 som omfattar 
reningsverk som har fler än 100 000 personekvivalenter anslutna till 79 timmars 
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tillsynstid då det inte är rimligt att de har ett mindre tillsynsbehov. Hässleholms 
kommun har dock inget avloppsreningsverk av denna storlek varför det inte leder 
till någon reell förändring av debiterbar tillsynstid. 

För avgiftskoden 90.10-3 som omfattar avloppsreningsverk med 2 000 till 20 000 
personekvivalenter anslutna varierar tillsynstiden mellan 30 och 40 timmar per år, 
där Hässleholm ligger på 36 timmar. Även här bedömer förvaltningen att den 
årliga tillsynstiden är felaktig och ska justeras. Bedömningen är att den totala 
tillsynstiden i medeltal motsvarar 40 timmar per år. 

De mindre reningsverken har även de tagit mer tid än planerat, men då mertiden 
för dessa hitintills har hanterats inom ramen för anmälningar enligt Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har timavgift kunnat tas ut 
för detta arbete, varför det inte är motiverat med en justering i taxan. 

Justeringar av årsavgiften för 90.10-2 och 90.10-3 görs i taxebilaga 2.  

Enligt taxebilaga 1 ska en schablonavgift om tre timmar tas ut för ” Handläggning 
av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter för vattenskyddsområde.” och ” Prövning av ansökan 
om dispens eller undantag från föreskrifter för vattenskyddsområde.” Då nedlagd 
tid varierar betydligt beroende på vattenskyddsområde och typ av åtgärd är det 
enligt förvaltningens mening olämpligt med schabloniserade avgifter utan i stället 
bör en timavgift tas ut. Skulle likväl en schablonavgift önskas är det förvaltningens 
bedömning att tre timmar är väsentligt lägre än den verkligt nedlagda tiden i dessa 
ärenden. 

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Torbjörn Håkansson 
Miljöchef 

 

Bilagor 1. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Hässleholm 
med föreslagna revideringar införda. 

2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Hässleholm 
med föreslagna revideringar markerade. 

 

Sändlista Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@hassleholm.se
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Taxa för Hässleholms kommuns pröv- 
ning och tillsyn enligt miljöbalken 

Avgifter och taxor 

► Hässleholm nästa. 
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Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 

Till denna taxa hör följande taxebilagor: 

1. Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika ärenden kopp- 
lat till prövning, handläggning och övrig tillsyn. 

2. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarlig verksamhet som är föremål för regel- 
bunden tillsyn. 

3. Taxebilaga 3, placering i avgiftsklass för hälsoskyddsverksamhet som är föremål för re- 
gelbunden tillsyn. 

 
 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning 
av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller skydd av 
om- råden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverk- samhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, 
samt avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till miljö- och stadsbyggnadsnämnden utgå 
bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 
25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan om verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
4. Uppdragsverksamhet 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av miljö- och stadsbyggnadsnämnden enligt miljö- 
balken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast av- 
gift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksam- 
heten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
 

Timtaxa 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme handläggningstid. 
Timavgiften K regleras helårsvis och uppgår enligt § 249/2019 i kommunfullmäktige till 22 
milliprisbasbelopp (mPBB). Timavgiften K är 1063 kr år 2022. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med hand- 
läggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
har använt för registrering och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid (max 1 timme per 
platsbesök), beredning i övrigt i ärendet samt föredragning, beslut och expediering. Sådan avgift 
tas ut för varje halv timme ned- lagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, tret- tondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
 

Avgifter för prövning 

8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift för 
prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

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

10 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden. 

11 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs. 

12 § Avgift tas inte ut för en ansökan som har återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
Har handläggning påbörjats tas timavgift ut i förhållande till nedlagd tid dock högst motsva- 
rande den för ärendet angivna tiden enligt taxebilaga 1. 

13 § Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som har påbörjats men av någon anledning inte 
fullföljs, till exempel om begärda handlingar inte kommer in. 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen 
och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förord- 
ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

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

 
 

Avgifter med anledning av anmälan 

16 § Avgift för handläggning av anmälan om verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift med anledning av anmä- 
lan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

17 § Avgift för 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 beteck- 
ningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig 
att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 

18 § Avgift för anmälan ska betalas även om anmälan leder till ett förbud. 

19 § Avgift tas inte ut för en anmälan som har återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
Har handläggning påbörjats tas timavgift ut i förhållande till nedlagd tid dock högst motsva- 
rande den för ärendet angivna tiden enligt taxebilaga 1. 

20 § Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som har påbörjats men av någon anledning inte 
fullföljs, till exempel om begärda handlingar inte kommer in. 
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21 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 

22 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i taxebilaga 2 och 3 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsyns- 
avgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händel- 
ser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

23 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid 
som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, 
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

24 § För verksamhet som tillståndsprövats eller anmälts ska avgiften bestämmas med utgångs- 
punkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsva- 
rande eller vad som anges i anmälan. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 
25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har medde- 
lats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har på- 
börjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för hand- 
läggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

26 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för undersökning, av- 
hjälpande eller kostnader. 
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Avgifter för uppdragsverksamhet 

27 § Avgifter för uppdragsverksamhet tas ut med timavgift K kronor per timme eller enligt avtal 
i enlighet med taxebilaga 1. 

 
 

Nedsättning av avgift 

28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbe- 
hovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
 

Avgiftens erläggande m.m. 

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

Betalas avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obe- 
talt belopp. 

Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påmin- 
nelseavgift debiteras. 

 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 

30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsök- 
ningsbalken. 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länssty- 
relsen. 

 
 
 

Övergångsbestämmelser 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. Äldre taxor ska tillämpas i ärenden rörande tillstånd 
och anmälningar som inletts före denna taxas ikraftträdande. 
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Taxebilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av 
anmälan samt övrig tillsyn 

 
 
 

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

AVGIFT 

Tillsyn  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs. Timavgift i de 
fall tillsynen inte 
ingår i den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 
2 och 3 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte 
får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för vattenskyddsområde i de 
fall prövning inte sker enligt annan förskrift. Se nedan avgift för 
prövning av tillstånd till avloppsanordning och värmepumpsanläggning. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn som gäller skydd av områden. Timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller 
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 
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1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 4 h 

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

8 h 

3. Inrättande av avloppsanordning som endast innebär mindre 
ändring av befintlig anläggning. 

3 h 

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 4 h 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
6-25 personekvivalenter. 

9 h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
26-200 personekvivalenter. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanordning 
för bad-, disk- och tvättvatten (BDT- vatten) enligt skyddsföreskrifter 
för vattenskyddsområde. 

4 h 

Prövning av ansökan om att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde: 

 

1. Bergvärmepump 1-3 borrhål 8 h 

2. Bergvärmepump > 3 borrhål Timavgift 

3. Ytjordvärmepump 4 h 

4. Övriga anläggningar 6 h 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

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

4 h 

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

3 h 

3. Anmälningspliktig verksamhet med beteckningen C enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Timavgift 

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

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

 

1. Bergvärmepump 1-3 borrhål 5 h 

2. Bergvärmepump > 3 borrhål Timavgift 

3. Ytjordvärmepump 3 h 

4. Övriga anläggningar 5 h 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig 
tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 
2 

Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning. 3 h 

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 enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön (enligt 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd): 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 h 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
Om ansökan gäller fem eller färre hönor (inte tupp) eller ankor. 

3 h 
1 h 

3. Orm som ej avses i 4 3 h 

4. Giftig orm 4 h 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön (enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd). 

 

Per spridningstillfälle 4 h 

Hässleholms 
kommun 



4(8) 

 

 
 

Prövning av ansökan om undantag från förbud mot eldning av 
trädgårdsavfall enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön (enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd). 

3 h 

Annan prövning av ansökan eller frågor om tillståndsdispenser enligt 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön (enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd). 

1 h 

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

2 h/upplagsplats 

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

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta 
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande 
verktyg: 

 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, 
skönhetsbehandling som innebär injektioner. 

6 h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 
eller annan behandling. 

4 h 

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

Timavgift 

3. Skol- och fritidsverksamhet:  

Ny skolverksamhet. 10 h 

Ändring eller tillbyggnad av skolverksamhet. 5 h 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet 
eller förskoleklass. 

5 h 

Annan handläggning av anmälan enligt lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. 

Timavgift 
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Tillsyn  

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 3. 

Årlig 
tillsynsavgift enl 

taxebilaga 3 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd. Timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ 
miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

Timavgift 

Anmälan  

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

Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn över nedlagda deponier som har klassats enligt Metodik för 
inventering av förorenade områden, MIFO. 

 

1. Deponier i riskklass 1. 7 h/år 

2. Deponier i riskklass 2. 5 h/år 

2. Deponier i riskklass 3-4. Timavgift 

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

Timavgift 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN  

Tillsyn  

Tillsyn av vattenverksamhet. Timavgift 
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JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Ansökan om undantag från bestämmelserna om gödselspridning enligt 
36 § föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62). 

2 h 

Anmälan  

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

Tillsyn  

Tillsyn av jordbruk och annan verksamhet. Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 40 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

3 h 

Annan prövning eller frågor om dispenser enligt förordning om 
bekämpningsmedel samt föreskrifter om växtskyddsmedel och 
biocidprodukter. 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 41 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

3 h 

Information  

Handläggning av information om installation eller konvertering av 
utrustning enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser. 

1 h 

Handläggning av information enligt 3 kap. 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 

 

1. Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern som 
rymmer mer än 1 m3 vätska samt anslutande ledningar. 

2 h 

2. Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja 
inom vattenskyddsområde. 

2 h 

Handläggning av information om utförda cisternkontroller enligt 3 kap. 
3 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark-
och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 

1 h 
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spilloljor (miljöfarliga verksamheter med fast årlig avgift enligt taxebilaga 2 
motsvarande 10 timmar eller mer undantas). 

 

Tillsyn  

Tillsyn av anläggningar vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordningen 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

 

1. Handläggning av rapport enligt 16 § förordningen (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser (miljöfarliga verksamheter med fast årlig 
avgift enligt taxebilaga 2 motsvarande 10 timmar eller mer undantas). 

1 h 

2. Tillkommande avgift när föreläggande eller påminnelse om 
rapporten enligt punkt 1 behövs eller om rapporten är ofullständig 
samt övrig tillsyn. 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer. Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken (totalbefrielse). 

3 h 

Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter. 

 

Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare för små 
avloppsanläggningar och minireningsverk. 

1 h 

Eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar. 2 h 

Uppehåll i avfallshämtning. 0,5 h 

Prövning i övrigt enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om att på fastighet på annat sätt än genom 
kompostering återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än 
trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927). 

3 h 

Handläggning av anmälan enligt kommunens renhållningsföreskrifter.  

Kompostering av avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, 
frystoalett, latrinkärl, m.m. 

1 h 
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Kompostering av matavfall. 0 h 

Handläggning av övriga anmälningar enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter. 

Timavgift 

Tillsyn  

Eldning av hus i utbildningssyfte för räddningstjänsten (enligt 
miljönämndens beslut, § 22 daterat 2007-07-28). 

3 h 

Tillsyn över nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har 
tillträde eller insyn till. Avgift tas ut av den som har skräpat ned. 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar. Timavgift 

MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP. 
MILJÖBALKEN  
 

 

Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift.  
 

1 h 

AVGIFTER FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET  

Vattenprovtagning på uppdrag (kostnad för analys, transport och frakt 
tillkommer). 

Timavgift eller 
enligt avtal 

Utdrag, som behöver bearbetning, ur register över tillsynsobjekt. Timavgift 

Övriga tjänster som inte utgör myndighetsutövning och som görs på 
uppdrag. 

Timavgift 
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Taxebilaga 2 
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF= Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar 
(tim=timdebitering), PN= Prövningsnivå 

A och B= tillståndspliktig, C= anmälningspliktig, U= utan prövning 
 

Lagrum i 
MPF VK/ KK ÅA PN Beskrivning 

    JORDBRUK 
    Djurhållning 

2 kap 1 § 1.10-i 20 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre 
än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 10 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 

 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en 
månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar. 

2 kap 3 § 1.20  C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 
100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en 
månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp 
till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv 
veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton 
veckor eller äldre, 
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1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, 
eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en 
årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 

 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 
ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det 
lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 timavgif
t 

C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

    Odling 
- 1.3001 4 U Växthus eller kemikalieintensiv odling (avser plantskolor 

och liknande men inte lantbruk) med en odlingsyta som är 
större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling (avser plantskolor 
och liknande men inte lantbruk)med en odlingsyta som är 
större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3004 3 
 
 

tim 

U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 
- Enbart ekologisk odling 

- 1.3006 3 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 
    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 

3 kap 1 § 5.10 14 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton 
foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 5 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton 
foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING 
AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 18 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 

150 hektar, om verksamheten inte endast innebär 
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
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    bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 63 B 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. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
32 
23 
18 
16 
16 

 
14 

 
10 

 
9 

 
7 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. 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. 

 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 

- 10.2001 9 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt 
bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 
800 ton per kalenderår. 

4 kap 4 § 10.30 9 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 
ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

4 kap 5 § 10.40 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, 
eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

4 kap 6 § 10.50 7 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på 
samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar 
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    under en tolvmånaders-period. 
Avgift tas ut per uppställning 

4 kap 7 § 10.60 7 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras 
på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 § 11.10 27 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden 

som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 11.20 14 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än 

de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 9 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

    Malm och mineral 
4 kap 11 § 13.10 126 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

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

4 kap 12 § 13.20-i 63 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 45 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm för provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 126 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 50 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning 
av malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 23 B Anläggning för utvinning av asbest. 
    Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 § 13.70 5 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 
9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i 
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 

68 
32 

B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer 
än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 18 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton 
men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 7 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men 
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
5 kap 4 § 15.40-i 72 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 15.45 27 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
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    produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 

15.50-2 

 
 
 
 
 
 
 

18 
 

9 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 

 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 
500 ton men högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 
50 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

    Rökeri 
5 kap 7 § 15.80 

 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 

9 
 

5 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 
18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 

 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter 
per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 § 15.90-i 59 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter 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. 

5 kap 9 § 15.95 59 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär paketering. 

5 kap 10 § 15.101 23 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär paketering. 
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    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 15.125 

 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 

23 
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C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. 

 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 15.131-i 63 B Anläggning för 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 
1. 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 10 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 multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär 
endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 50 B Anläggning för 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. 

5 kap 14 § 15.151 18 C Anläggning för 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 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 15.170-i 36 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per 
dygn som kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 § 15.180  C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 
kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 
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15.180-1 
15.180-2 
15.180-3 

 
 

23 
18 
9 

 Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser glass. 

 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

    Oljor och fetter 
5 kap 17 § 15.185-i 59 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller 
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 §. 

5 kap 18 § 15.190 32 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 § 15.200 9 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter. 

    Glass 
5 kap 20 § 15.210 32 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion 

av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 15.220 5 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion 
av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 15.230 68 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 

dryck genom jäsning eller destillation med en produktion 
av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
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    Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 15.240 
 
 
 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 

23 
 

14 
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C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 
dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en 
årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren 
etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per 
kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 15.250 32 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 

maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 15.260 18 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

    Jäst 
5 kap 26 § 15.270 59 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton 

men högst 75 000 ton per kalenderår eller för 
framställning av startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 15.280 

 
 
 

15.280-5 
15.280-6 

 
 
 
 

23 
9 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 
75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe 
per kalenderår. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 5 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 

animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 15.330-i 32 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en 
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    produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 
18 750 ton foder per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölk eller endast innebär paketering. 

5 kap 30 § 15.340 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 

23 
 

9 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per 
kalenderår. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 15.350-i 23 B Anläggning för 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. 

5 kap 32 § 15.360 9 C Anläggning för 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 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller 
fetter eller endast innebär paketering 

    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 15.370-i 27 B Anläggning för 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 
1. 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 10 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 multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
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    Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i 

 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 

 
 

90 
 

81 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 
ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 

17.20-2 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

41 
 
 

32 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 
200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av 
högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. 

 
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer 
än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men 
högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 
2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men 
högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 
1 000 ton textilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 § 17.30 9 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
7 kap 1 § 18.10-i 63 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller 

skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn 
per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 63 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 
3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 9 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 
2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 45 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
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    mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10  
 
 
 
 
 
 

36 
23 

 
14 

C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser behandling mot blånadssvamp. 

 
- Mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 20.20 

 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 

59 
45 

 
36 

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

 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 

20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 

23 
 

10 

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

 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter 

8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
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 20.40-2 
 
 

20.40-3 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 

20.40-6 
 
 

20.40-7 

14 
 
 

9 
 
 

18 
 
 

14 
 
 

9 
 
 

9 

 - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 63 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. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 

23 
23 

 
 

14 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér 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. 

 
- fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter 
per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor 
eller andra produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

18 
 
 

14 

B 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 10 §. 

 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning 
av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
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8 kap 9 § 20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
20.80-4 

 
20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

9 
 

5 
14 

 
9 

C 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 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på 
land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i 
vatten. 

8 kap 10 § 20.90 5 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller 
nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex 
veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och 
omfattar 
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. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 10 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 1 § 21.10-i 

 
 

21.10-i1 
 

21.10-i2 
 

21.10-i3 
21.10-i4 

 
21.10-i5 

 
 
 

99 
 

81 
 

63 
68 

 
54 

A Anläggning för framställning i industriell skala av 
pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa 
material. 

 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning 
per kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning 
per kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) 
per kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 

9 kap 2§ 21.30-i 50 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn 
eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp 
eller kartong. 

9 kap 3 § 21.40 23 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 
20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av 
papper, papp eller kartong. 
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    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 23 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 
4 §. 

10 kap 2 § 22.20 9 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

10 kap 3 § 22.30 18 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 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

10 
 
 

7 

C 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 3 §. 

 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 

- 22.4001 3 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4004 3 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 § 23.05 99 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- 
eller vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i 68 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i 99 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 

11 kap 4 § 23.12-i 126 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

11 kap 5 § 23.13 126 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20 68 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 
 

23.30-1 

 
 

203 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 
 
- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
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23.30-2 

 
126 

  
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 23.40 54 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 54 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 
    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten 
per kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 5 § 24.05-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 7 § 24.07-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 9 § 24.09-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 11 § 24.11-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår 

12 kap 13 § 24.13-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår 
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12 kap 15 § 24.15-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per 
kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per 
kalenderår 

12 kap 17 § 24.17-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår 

12 kap 19 § 24.19-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår 

12 kap 21 § 24.21-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 24.23-i 162 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per 
kalenderår 

12 kap 24 § 24.24-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per 
kalenderår 

12 kap 25 § 24.25-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per 
kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per 
kalenderår 

12 kap 27 § 24.27-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per 
kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per 
kalenderår 

12 kap 29 § 24.29-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per 
kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per 
kalenderår 

12 kap 31 § 24.31-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 
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    Gödselmedel 
12 kap 33 § 24.33-i 162 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton 
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, 
kväve eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 77 B Anläggning för 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 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 24.35-i 162 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 § 24.36-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 108 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 
organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 38 § 24.38-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 39 § 24.39-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

 
 
 
 

32 
18 
10 
5 

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

 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 18 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 
eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 42 § 24.42-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion 

i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen 
per kalenderår 

12 kap 43 § 24.43-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion 
i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen 
per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 18 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 

reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45  B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
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 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om 
det i verksamheten inte används eller tillverkas någon 
kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för 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 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 
för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår 
till högst 1 000 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. 

 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska 
produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46  C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
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 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
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 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 
5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår 
genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska 
produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

12 kap 47 § 24.47 18 C 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. 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 

54 
 

36 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11  C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 
3 eller 4 §. 
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 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 

25.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

27 
 
 

18 

B 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. 

 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på 
mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 10 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

13 kap 5 § 25.40 18 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 

 
25.50-4 
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C 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 19 kap. 3 
eller 4 §. 

 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 
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 - Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 72 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber 
med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 
5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 72 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 
ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 3 § 26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 

26.20-2 
 
 

26.20-3 
 
 

26.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 

23 
 
 

36 
 
 

23 

B 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 eller 2 §. 

 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas 
per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas 
per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror 
(än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) 
förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 10 C 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 1, 2 eller 3 §. 

14 kap 5 § 26.40 23 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 32 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom 
bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, 
stengods eller porslin, med en 
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    1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 
18 750 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 § 26.51 32 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 
ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med 
tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 23 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 9 § 26.70-i 117 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer 
än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer 
än 12 500 ton cement per kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 117 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 27 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk 
per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita 
eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

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

14 kap 13 § 26.110 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 23 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av 
gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 50 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 50 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.150-2 

 
 
 
 
 
 

18 
 

14 

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

 
- Inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
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14 kap 18 § 26.160 9 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 27 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per 

dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per 
kalenderår. 

 26.17001 9 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 14 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 1 § 27.10-i 

 
 
 

27.10-i1 
 

27.10-i2 
 

27.10-i3 
 

27.10-i4 

 
 
 
 

144 
 

90 
 

54 
 

45 

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), med eller utan utrustning för 
kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton 
per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. 

 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 
100 000 ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om 
produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 

27.20-1 
 

27.20-2 

 
 
 
 
 
 

63 
 

54 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 

 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 

27.25-i1 
 

27.25-i2 

 
 
 

108 
 

72 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer 
än 175 200 ton råstål per kalenderår. 

 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 
ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 72 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 
50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 
20 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 

27.27-i1 

 
 
 
 

54 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 
17 500 ton råstål per kalenderår. 

 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
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54 
 
 

45 
 
 

27 
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 kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
högst 100 ton zink per kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m3 
process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m3 men 
högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m3 men 
högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 process- 
eller sköljvatten. 

15 kap 6 § 27.31 36 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 

41 
 

27 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. 

 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i 
 
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 

 
 

36 
 

32 
 

23 
 

14 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är 
mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där 
form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50  B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
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- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål 
per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 5 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

15 kap 11 § 27.70-i 
 
 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 

27.70-i3 
 

27.70-i4 
 

27.70-i5 
 

27.70-i6 
 
 

27.70-i7 
 
 

27.70-i8 

 
 
 
 
 

108 
 

63 
 

32 
 

27 
 

90 
 

45 
 
 

32 
 
 

27 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton 
men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 
20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 
3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 

15 kap 12 § 27.80-i 23 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i 
 
 
 
 

27.100-i1 
27.100-i2 

 
 
 
 
 

117 
86 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke- 
järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly 
eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 
1 000 ton per kalenderår. 

 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 
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 27.100-i3 63  - Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 

77 
68 

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. 

 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 

32 
 

23 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser 
gjuterier. 

 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall 
eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 
27.120-3 
27.120-4 

 
 
 
 
 

108 
77 
41 
23 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera 
icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

 
 
 
 
 

81 
45 
32 
23 
18 
14 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 
50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 7 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i  B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter. 
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 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 

36 
 

23 
 
 

18 
 
 

14 

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

 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 

7 
 

3 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
28.30-2 

 
28.30-3 

 
28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
23 
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14 

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

 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
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16 kap 5 § 28.40 7 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 

28.50-3 
 

28.50-4 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 

28.50-7 
 

28.50-8 

 
 
 
 
 

36 
 

23 
 

14 
 

9 
 

23 
 

14 
 

9 
 

7 

B 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 15 kap. 3 §. 

 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 
ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 
ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 28.71 5 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 

16 kap 8 § 28.80 23 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 14 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 28.95  C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår 
eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
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 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer 
än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 

 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två 
punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två 
punkter ovan. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 1 § 31.10 108 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 2 § 31.20 50 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 3 § 31.30 9 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som 

innehåller kvicksilver. 
17 kap 4 § 31.40-i 126 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom 

bränning eller grafitisering. 
17 kap 5 § 31.50 126 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 14 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk 
kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 § 34.10 14 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer 
per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 7 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
    Motorfordon 

18 kap 3 § 34.30 
 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 
 

34.30-5 
 

34.30-6 

 
 
 
 
 
 

126 
 

90 
 
 

72 
 
 

36 
 
 

90 
 

54 

B 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. 

 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst 
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 
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 34.30-7 27  - Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 23 C 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 3 §. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 23 C Anläggning för 

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

    Maskinell metallbearbetning 
18 kap 6 § 34.60 81 A Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för 
endast montering) större än 100 000 kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 
 

45 

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
3 eller 6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt 
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är 
kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

14 
 
 

7 

C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 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. 

 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 
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    Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 35.10 126 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 

utvinning av olja eller gas inom 
havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. 
miljöbalken. 

- 35.1001 63 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 
förläggning nära kusten för montering, utrustning, 
ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 7 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel 
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. 

19 kap 2 § 39.10-i 68 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla 
material, föremål eller produkter, om förbrukningen av 
organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per 
timme eller mer än 200 ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.15-1 
 

39.15-2 
 
 

39.15-3 
 
 

39.15-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 

50 
 
 

45 
 
 

59 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
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, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana 
organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av 
förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte 
sjukhus. 

 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 

 
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel 

 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel, 

 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning 
av farmaceutiska produkter 
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 39.15-5 
 
 

39.15-6 
 
 

39.15-7 

50 
 
 

59 
 
 

50 

 - 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 

 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning 
av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 
andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30  
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
9 
5 

C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter 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 fortplantningsförmåga” (R60) eller 
”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 
faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 9 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll 
eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 

 
 
 
 
 
 

14 
 

14 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 

 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
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 39.50-3 10  - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 7 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 250 
kg men högst 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel 

- 39.5002 7 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 
ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 
kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 1 § 39.60  B 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, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och 
produkterna 
a) enligt föreskrifter 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 förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för 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 
för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet, 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. 
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39.60-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-3 

 
54 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

  
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt 
punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer 
än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 
500 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 
2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt 
punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer 
än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 
5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 
ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per 
kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 
1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt 
punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer 
än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 
2 500 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per 
kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 
200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 10 C 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 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 
ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter 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 förordning (EG) nr 272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, 
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
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    upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande 
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 
för 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 tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 14 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

20 kap 4 § 39.90 7 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA 

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och 
avfallsförordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 32 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 är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 14 
 
 
 
 
 
 

5 

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 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
- produktion av högst 75 000 kubikmeter per kalenderår 

    Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap 4 § 40.05-i 50 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra 

bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att 
överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 
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21 kap 5 § 40.15 32 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 
1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 6 § 40.20 14 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 
1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 

    Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i 

 
 

40.40-i1 
40.40-i2 

 
 

90 
36 

A Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 

59 
 

36 

B Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 
300 megawatt. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt 
men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 32 B Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 
50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 

40.60-2 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

7 
 
 

14 

C Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av 
1. 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 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt 
men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 
men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt 
men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används 
än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 23 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd 
effekt av högst 20 megawatt. 
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    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 14 B Verksamhet med 

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

21 kap 14 § 40.95 9 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om 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 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 det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 5 C 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 det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 14 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel 

av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten 
eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av 
mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom 
vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 5 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde 
eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 
3 000 megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 10 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 

utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 
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- 41.9002 7 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men 
högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 
5 000 personer men högst 50 000 personer. 

    FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 

9 

C Anläggning för 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 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 
- Tvättning av 
1. 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 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
- 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 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1001 5 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

7 
 

5 
 

5 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 
3 §. 

 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad. 
    HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10  B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår. 
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63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

 
144 
90 
63 
36 
18 
14 

  
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

24 kap 2 § 63.20 14 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    Flygplatser 
24 kap 3§ 63.30 

 
 
 

63.30-1 
 

63.30-2 
 

63.30-3 
 

63.30-4 

 
 
 
 

126 
 

72 
 

54 
 

27 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 
1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar 
per kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 41 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 
1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 5 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 108 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 

sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner1 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10002 68 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10003 54 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10101 68 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.10102 41 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 30 kilometer. 

 
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 14 C 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. 

- 73.1001 14 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med 
en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.10-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

B 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, 
a) enligt föreskrifter 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 förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för 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 för huden kategori 1A”, ”frätande för huden 
kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 

 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 
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 74.10-2 14  - Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 10 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat 
som används för förvaring eller för transport av kemiska 
produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 23 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 10 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 9 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om 
etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 § 90.10 

 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 

 
 
 

79 
 

79 
 
 

40 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 

72 
59 

 
36 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 
personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 
000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 36 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 
2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 

90.16-1 
 
 

90.16-2 

 
 

23 
 
 

10 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men 
högst 2 000 personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 500 personekvivalenter men högst 2000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 200 personekvivalenter men högst 500 
personekvivalenter. 
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- 90.2001 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men 
högst 200 personekvivalenter. 

- 90.2002 3 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men 
högst 100 personekvivalenter. 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa 
avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel 
detsamma som i avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 
3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel 
detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. 

    Förbränning 
29 kap 5 § 90.180-i 

 
 

90.180-i1 
 

90.180-i2 
 

90.180-i3 

 
 
 

180 
 

126 
 

72 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-i 
 
 

90.181-i1 
 

90.181-i2 
 

90.181-i3 

 
 
 

180 
 

126 
 

72 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer 
än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 27 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn 
men högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 27 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 108 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 
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29 kap 10 § 90.201-i 108 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 72 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 72 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 41 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 41 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 

 
 
 
 
 
 
 

27 
 

18 
 

14 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

 
- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 

 
 
 
 
 
 
 

27 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

 
- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
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 90.221-2 
 

90.221-3 

18 
 

14 

 - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 5 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 
och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

- 90.23001 tim U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 

27 
 

14 

B 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. 

 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 4 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs 
små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har 
muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 
Avgift tas ut per ärende. 

29 kap 20 § 90.290-i 108 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 

54 
 

32 
 

18 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 
1. den tillförda 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 §. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310  B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 
21 §. 
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 90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

36 
 

23 
 

14 

 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 
 

90.320-i2 
 

90.320-i3 

 
 

203 
 

162 
 

126 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 
10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 90.330-i 63 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 
ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 

36 
 

14 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är 
tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 5 C Sluttäckt deponi 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. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 10 B 1. Återvinning 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 enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 10 B 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 enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 7 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 
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    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 14 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall 
och 
1. den tillförda 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 tillförda mängden avfall är mer än 
500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 
2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 
 

90.171-2 
 
 

90.171-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per 
kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 
3 § 

 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda 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-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 

54 
 

27 

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

 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 

 
- behandla mer än 2 500 ton men högst 
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 27 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt 
än genom biologisk behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131  B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 

på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 
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 90.131-1 
 

90.131-2 
 

90.131-3 
 

90.131-4 
 

90.131-5 

32 
 

27 
 

23 
 

18 
 

14 

 - Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 tim C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 
Avgiften tas ut per ärende. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 18 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 anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 90.370 tim C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade 
massor från den plats där behandlingen sker, om 
behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod 
och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 tim C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 14 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton 
    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 
 

54 
 

36 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 

90.110-1 

 
 
 
 
 
 

14 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
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 90.110-2 
 

90.110-3 

10 
 

tim 

 - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall 
per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller 
anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 

32 
 

27 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer 
än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton 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 för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 10 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 isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 

45 
 

18 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 10 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 
bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 tim C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30  B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 

det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
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 90.30-1 
 
 

90.30-2 
 
 
 

90.30-3 

32 
 
 

23 
 
 
 

18 

 -1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 

 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

29 kap 49 § 90.40 14 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt 
avfall i andra fall. 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 

90.50-3 
 
 

90.50-4 
 
 

90.50-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 
 

32 
 
 

23 
 
 

18 
 
 

10 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle 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 impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 
50 ton 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

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

    Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

29 kap 52 § 90.454-i 108 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 
29 kap 53 § 90.455 108 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 

viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är 
tillståndspliktig enligt 52 §. 

29 kap 54 § 90.457 59 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 
29 kap 55 § 90.458 72 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 36 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling 

som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om 
mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 162 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av 
fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 
och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 90.460 90 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara 

radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 
29 kap 59 § 90.470 90 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera 

använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt 
avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
eller strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är 
tillståndspliktig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 203 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 

mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 
100 000 ton 

29 kap 61 § 90.485 117 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 
mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 
100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 117 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring 
av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som 
beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen 
(2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 117 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring 
av koldioxid från anläggningar som inte är 
tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 10 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för 
geologisk lagring av koldioxid 
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    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 18 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton 
per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samförbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller 
mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 18 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.435-i1 
 

90.435-i2 
 

90.435-i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 
 

126 
 

59 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 
2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom 
metaller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till att 
minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för 
återanvändning av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i 
en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning 
eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra 
punkterna i denna paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning 
eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra 
punkterna i denna paragraf. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 68 § 90.410 90 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 

90.420-1 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 
 

90.420-5 

 
 
 
 
 
 

72 
 

45 
 

27 
 

18 
 

14 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
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. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 5 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 
 
 
 

90.440-1 
 
 

90.440-2 
 
 

90.440-3 

 
 
 
 
 

203 
 
 

126 
 
 

59 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 

90.450-1 
 
 

90.450-2 
 
 

90.450-3 

 
 
 
 
 

50 
 
 

36 
 
 

18 

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

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår 

 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 
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    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 14 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av 
ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 § 92.20 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

 
 
 
 

9 
5 

 
3 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för 
mer än 5 000 skott per kalenderår. 

 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 5 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 5 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 3 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

    TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 1 § 93.10 9 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 
19 kap. 4 §. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 § 93.20 14 B Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 

- 100.1001 8 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 
10 ton pulver per kalenderår. 

- 100.1002 4 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack 
eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 8 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 4 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 
per år. 

- 101.1004 10 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 4 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 
per år. 
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Taxebilaga 3 
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter 

Följande förkortningar används i tabellen: 

KK= Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar, tim= Timtid, PN= Prövningsnivå 

Anm= anmälningspliktig, Övr= utan prövning 
 

KK ÅA PN Beskrivning 

   HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

   Utbildningsverksamhet och liknande 

200.10-2 5 Anm Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever 

200.10-3 3 Anm Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever 

200.10-4 3 Anm Internationell skola 

200.10-5 3 Anm Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola 

200.10-6 3 Anm Förskola 

200.10-7 tim Anm Förskoleklass, öppen förskola 

200.10-8 tim Övr Enskild pedagogisk verksamhet 

   Samlingslokaler och liknande 

200.20-1 tim Övr Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, högskolelokaler 

200.20-2 tim Anm Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

200.20-3 tim Övr Fritidsgård och liknande 

   Skönhetsvård och liknande 

200.30-1 tim Övr Solarium 

200.30-2 tim Övr Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 

200.30-3 tim Övr Frisersalong 

   Vård och hälsa 

200.40-1 3 Övr Lokaler för vård eller annat omhändertagande >10 boende 
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200.40-2 2 Anm Fotvård 

200.40-3 3 Anm Tatuering eller piercing 

200.40-6 2 
tim 

Anm Akupunktur 
Där enbart engångsnålar används 

200.40-4 tim Övr Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 

200.40-5 tim Övr Övriga behandlingar 

   Idrott och liknande 

200.50-1 3 
tim 

Övr Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 
Idrottshallar 

200.50-2  
 

10 
2 

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

Simhallar 
Mindre anläggning med spabad och liknande 

200.50-3 3 Övr Strandbad 

   Boende 

200.60-1 tim Övr Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde 

200.60-2 tim Övr Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

200.60-3 tim Övr Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

200.60-4 tim Övr Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde 

200.60-5 tim Övr Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med 
boende, vandrarhem, kriminalvård 

200.60-6 tim Övr Camping/stuganläggning 

200.60-7 tim Övr Bed & breakfast 

200.60-8 tim Övr Övrigt tillfälligt boende 

   Förvaring av djur 

200.70-1 tim Övr Lokaler för förvaring av djur 
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Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 

Till denna taxa hör följande taxebilagor: 

1. Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika ärenden kopp- 
lat till prövning, handläggning och övrig tillsyn. 

2. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarlig verksamhet som är föremål för regel- 
bunden tillsyn. 

3. Taxebilaga 3, placering i avgiftsklass för hälsoskyddsverksamhet som är föremål för re- 
gelbunden tillsyn. 

 
 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning 
av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller skydd av 
om- råden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverk- samhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, 
samt avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till miljö- och stadsbyggnadsnämnden utgå 
bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 
25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan om verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
4. Uppdragsverksamhet 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av miljö- och stadsbyggnadsnämnden enligt miljö- 
balken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast av- 
gift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksam- 
heten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
 

Timtaxa 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme handläggningstid. 
Timavgiften K regleras helårsvis och uppgår enligt § 249/2019 i kommunfullmäktige till 22 
milliprisbasbelopp (mPBB). Timavgiften K är 1063 kr år 2022. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med hand- 
läggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
har använt för registrering och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid (max 1 timme per 
platsbesök), beredning i övrigt i ärendet samt föredragning, beslut och expediering. Sådan avgift 
tas ut för varje halv timme ned- lagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, tret- tondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
 

Avgifter för prövning 

8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multiplice- 
ras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift för prövning 
ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

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

10 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden. 

11 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs. 

12 § Avgift tas inte ut för en ansökan som har återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
Har handläggning påbörjats tas timavgift ut i förhållande till nedlagd tid dock högst motsva- 
rande den för ärendet angivna tiden enligt taxebilaga 1. 

13 § Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som har påbörjats men av någon anledning inte 
fullföljs, till exempel om begärda handlingar inte kommer in. 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen 
och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förord- 
ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

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

 
 

Avgifter med anledning av anmälan 

16 § Avgift för handläggning av anmälan om verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift med anledning av anmä- 
lan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

17 § Avgift för 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 beteck- 
ningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig 
att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 

18 § Avgift för anmälan ska betalas även om anmälan leder till ett förbud. 

19 § Avgift tas inte ut för en anmälan som har återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
Har handläggning påbörjats tas timavgift ut i förhållande till nedlagd tid dock högst motsva- 
rande den för ärendet angivna tiden enligt taxebilaga 1. 

20 § Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som har påbörjats men av någon anledning inte 
fullföljs, till exempel om begärda handlingar inte kommer in. 

 
 
 
 
 
 
 

5 



 
 

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

 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 

22 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i taxebilaga 2 och 3 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsyns- 
avgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händel- 
ser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

23 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid 
som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, 
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

24 § För verksamhet som tillståndsprövats eller anmälts ska avgiften bestämmas med utgångs- 
punkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsva- 
rande eller vad som anges i anmälan. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 
25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har medde- 
lats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har på- 
börjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för hand- 
läggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

26 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för undersökning, av- 
hjälpande eller kostnader. 
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Avgifter för uppdragsverksamhet 

27 § Avgifter för uppdragsverksamhet tas ut med timavgift K kronor per timme eller enligt avtal 
i enlighet med taxebilaga 1. 

 
 

Nedsättning av avgift 

28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbe- 
hovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
 

Avgiftens erläggande m.m. 

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

Betalas avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obe- 
talt belopp. 

Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påmin- 
nelseavgift debiteras. 

 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 

30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsök- 
ningsbalken. 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länssty- 
relsen. 

 
 
 

Övergångsbestämmelser 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. Äldre taxor ska tillämpas i ärenden rörande tillstånd 
och anmälningar som inletts före denna taxas ikraftträdande. 
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Taxebilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av 
anmälan samt övrig tillsyn 

 
 
 

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

AVGIFT 

Tillsyn  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs. Timavgift i de 
fall tillsynen inte 
ingår i den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 
2 och 3 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte 
får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för vattenskyddsområde i de 
fall prövning inte sker enligt annan förskrift. Se nedan avgift för 
prövning av tillstånd till avloppsanordning och värmepumpsanläggning. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
vattenskyddsområde. 

Timavgift3 h 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
vattenskyddsområde. 

Timavgift3 h 

Tillsyn  

Tillsyn som gäller skydd av områden. Timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller 
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 
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1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 4 h 

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

8 h 

3. Inrättande av avloppsanordning som endast innebär mindre 
ändring av befintlig anläggning. 

3 h 

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 4 h 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
6-25 personekvivalenter. 

9 h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 
26-200 personekvivalenter. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanordning 
för bad-, disk- och tvättvatten (BDT- vatten) enligt skyddsföreskrifter 
för vattenskyddsområde. 

4 h 

Prövning av ansökan om att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde: 

 

1. Bergvärmepump 1-3 borrhål 8 h 

2. Bergvärmepump > 3 borrhål Timavgift 

3. Ytjordvärmepump 4 h 

4. Övriga anläggningar 6 h 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

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

4 h 

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

3 h 

3. Anmälningspliktig verksamhet med beteckningen C enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Timavgift 

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

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

 

1. Bergvärmepump 1-3 borrhål 5 h 

2. Bergvärmepump > 3 borrhål Timavgift 

3. Ytjordvärmepump 3 h 

4. Övriga anläggningar 5 h 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig 
tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 
2 

Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning. 3 h 

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 enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön (enligt 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd): 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 h 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
Om ansökan gäller fem eller färre hönor (inte tupp) eller ankor. 

3 h 
1 h 

3. Orm som ej avses i 4 3 h 

4. Giftig orm 4 h 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön (enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd). 

 

Per spridningstillfälle 4 h 
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Prövning av ansökan om undantag från förbud mot eldning av 
trädgårdsavfall enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön (enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd). 

3 h 

Annan prövning av ansökan eller frågor om tillståndsdispenser enligt 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön (enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd). 

1 h 

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

2 h/upplagsplats 

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

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta 
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande 
verktyg: 

 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, 
skönhetsbehandling som innebär injektioner. 

6 h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 
eller annan behandling. 

4 h 

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

Timavgift 

3. Skol- och fritidsverksamhet:  

Ny skolverksamhet. 10 h 

Ändring eller tillbyggnad av skolverksamhet. 5 h 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet 
eller förskoleklass. 

5 h 

Annan handläggning av anmälan enligt lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. 

Timavgift 
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Tillsyn  

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 3. 

Årlig 
tillsynsavgift enl 

taxebilaga 3 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd. Timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ 
miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

Timavgift 

Anmälan  

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

Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn över nedlagda deponier som har klassats enligt Metodik för 
inventering av förorenade områden, MIFO. 

 

1. Deponier i riskklass 1. 7 h/år 

2. Deponier i riskklass 2. 5 h/år 

2. Deponier i riskklass 3-4. Timavgift 

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

Timavgift 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN  

Tillsyn  

Tillsyn av vattenverksamhet. Timavgift 
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JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Ansökan om undantag från bestämmelserna om gödselspridning enligt 
36 § föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62). 

2 h 

Anmälan  

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

Tillsyn  

Tillsyn av jordbruk och annan verksamhet. Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN  

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 40 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

3 h 

Annan prövning eller frågor om dispenser enligt förordning om 
bekämpningsmedel samt föreskrifter om växtskyddsmedel och 
biocidprodukter. 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 41 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

3 h 

Information  

Handläggning av information om installation eller konvertering av 
utrustning enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser. 

1 h 

Handläggning av information enligt 3 kap. 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 

 

1. Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern som 
rymmer mer än 1 m3 vätska samt anslutande ledningar. 

2 h 

2. Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja 
inom vattenskyddsområde. 

2 h 

Handläggning av information om utförda cisternkontroller enligt 3 kap. 
3 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark-
och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 

1 h 
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spilloljor (miljöfarliga verksamheter med fast årlig avgift enligt taxebilaga 2 
motsvarande 10 timmar eller mer undantas). 

 

Tillsyn  

Tillsyn av anläggningar vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordningen 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

 

1. Handläggning av rapport enligt 16 § förordningen (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser (miljöfarliga verksamheter med fast årlig 
avgift enligt taxebilaga 2 motsvarande 10 timmar eller mer undantas). 

1 h 

2. Tillkommande avgift när föreläggande eller påminnelse om 
rapporten enligt punkt 1 behövs eller om rapporten är ofullständig 
samt övrig tillsyn. 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer. Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken (totalbefrielse). 

3 h 

Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter. 

 

Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare för små 
avloppsanläggningar och minireningsverk. 

1 h 

Eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar. 2 h 

Uppehåll i avfallshämtning. 0,5 h 

Prövning i övrigt enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om att på fastighet på annat sätt än genom 
kompostering återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än 
trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927). 

3 h 

Handläggning av anmälan enligt kommunens renhållningsföreskrifter.  

Kompostering av avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, 
frystoalett, latrinkärl, m.m. 

1 h 
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Kompostering av matavfall. 0 h 

Handläggning av övriga anmälningar enligt kommunens 
renhållningsföreskrifter. 

Timavgift 

Tillsyn  

Eldning av hus i utbildningssyfte för räddningstjänsten (enligt 
miljönämndens beslut, § 22 daterat 2007-07-28). 

3 h 

Tillsyn över nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har 
tillträde eller insyn till. Avgift tas ut av den som har skräpat ned. 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar. Timavgift 

MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENLIGT 30 KAP. 
MILJÖBALKEN  
 

 

Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift.  
 

1 h 

AVGIFTER FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET  

Vattenprovtagning på uppdrag (kostnad för analys, transport och frakt 
tillkommer). 

Timavgift eller 
enligt avtal 

Utdrag, som behöver bearbetning, ur register över tillsynsobjekt. Timavgift 

Övriga tjänster som inte utgör myndighetsutövning och som görs på 
uppdrag. 

Timavgift 
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Taxebilaga 2 
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF= Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar 
(tim=timdebitering), PN= Prövningsnivå 

A och B= tillståndspliktig, C= anmälningspliktig, U= utan prövning 
 

Lagrum i 
MPF VK/ KK ÅA PN Beskrivning 

    JORDBRUK 
    Djurhållning 

2 kap 1 § 1.10-i 20 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre 
än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 10 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 

 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en 
månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar. 

2 kap 3 § 1.20  C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 
100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en 
månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp 
till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv 
veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton 
veckor eller äldre, 
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1.20-1 
1.20-2 
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 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, 
eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en 
årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 

 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 
ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det 
lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 timavgif
t 

C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

    Odling 
- 1.3001 4 U Växthus eller kemikalieintensiv odling (avser plantskolor 

och liknande men inte lantbruk) med en odlingsyta som är 
större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling (avser plantskolor 
och liknande men inte lantbruk)med en odlingsyta som är 
större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3004 3 
 
 

tim 

U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 
- Enbart ekologisk odling 

- 1.3006 3 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 
    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 

3 kap 1 § 5.10 14 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton 
foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 5 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton 
foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING 
AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 18 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 

150 hektar, om verksamheten inte endast innebär 
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
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    bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 63 B 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. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
32 
23 
18 
16 
16 

 
14 

 
10 

 
9 

 
7 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. 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. 

 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 

- 10.2001 9 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt 
bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 
800 ton per kalenderår. 

4 kap 4 § 10.30 9 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 
ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

4 kap 5 § 10.40 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, 
eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

4 kap 6 § 10.50 7 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på 
samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar 
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    under en tolvmånaders-period. 
Avgift tas ut per uppställning 

4 kap 7 § 10.60 7 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras 
på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 § 11.10 27 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden 

som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 11.20 14 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än 

de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 9 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

    Malm och mineral 
4 kap 11 § 13.10 126 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

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

4 kap 12 § 13.20-i 63 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 45 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm för provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 126 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 50 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning 
av malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 23 B Anläggning för utvinning av asbest. 
    Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 § 13.70 5 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 
9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i 
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 

68 
32 

B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer 
än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 18 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton 
men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 7 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men 
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
5 kap 4 § 15.40-i 72 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 15.45 27 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
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    produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 

15.50-2 

 
 
 
 
 
 
 

18 
 

9 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 

 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 
500 ton men högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 
50 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

    Rökeri 
5 kap 7 § 15.80 

 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 

9 
 

5 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 
18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 

 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter 
per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 § 15.90-i 59 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 

och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter 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. 

5 kap 9 § 15.95 59 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär paketering. 

5 kap 10 § 15.101 23 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär paketering. 
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    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 15.125 

 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 

23 
9 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. 

 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 15.131-i 63 B Anläggning för 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 
1. 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 10 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 multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär 
endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 50 B Anläggning för 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. 

5 kap 14 § 15.151 18 C Anläggning för 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 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 15.170-i 36 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per 
dygn som kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 § 15.180  C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 
kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 
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15.180-1 
15.180-2 
15.180-3 

 
 

23 
18 
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 Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser glass. 

 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

    Oljor och fetter 
5 kap 17 § 15.185-i 59 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller 
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 §. 

5 kap 18 § 15.190 32 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 § 15.200 9 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion 
av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter. 

    Glass 
5 kap 20 § 15.210 32 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion 

av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 15.220 5 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion 
av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 15.230 68 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 

dryck genom jäsning eller destillation med en produktion 
av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
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    Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 15.240 
 
 
 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 

23 
 

14 
 

9 

C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 
dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en 
årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren 
etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per 
kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 15.250 32 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 

maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 15.260 18 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

    Jäst 
5 kap 26 § 15.270 59 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton 

men högst 75 000 ton per kalenderår eller för 
framställning av startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 15.280 

 
 
 

15.280-5 
15.280-6 

 
 
 
 

23 
9 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 
75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe 
per kalenderår. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 5 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 

animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 15.330-i 32 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en 
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    produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 
18 750 ton foder per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölk eller endast innebär paketering. 

5 kap 30 § 15.340 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 

23 
 

9 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 

 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per 
kalenderår. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 15.350-i 23 B Anläggning för 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. 

5 kap 32 § 15.360 9 C Anläggning för 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 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller 
fetter eller endast innebär paketering 

    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 15.370-i 27 B Anläggning för 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 
1. 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 10 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 multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
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    Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i 

 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 

 
 

90 
 

81 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 
ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 

17.20-2 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

41 
 
 

32 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 
200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av 
högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. 

 
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer 
än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men 
högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 
2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men 
högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 
1 000 ton textilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 § 17.30 9 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
7 kap 1 § 18.10-i 63 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller 

skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn 
per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 63 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 
3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 9 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 
2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 45 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
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    mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10  
 
 
 
 
 
 

36 
23 

 
14 

C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser behandling mot blånadssvamp. 

 
- Mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 20.20 

 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 

59 
45 

 
36 

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

 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 

20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 

23 
 

10 

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

 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter 

8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
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 20.40-2 
 
 

20.40-3 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 

20.40-6 
 
 

20.40-7 

14 
 
 

9 
 
 

18 
 
 

14 
 
 

9 
 
 

9 

 - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 63 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. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 

23 
23 

 
 

14 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér 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. 

 
- fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter 
per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor 
eller andra produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

18 
 
 

14 

B 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 10 §. 

 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning 
av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
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8 kap 9 § 20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
20.80-4 

 
20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

9 
 

5 
14 

 
9 

C 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 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på 
land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i 
vatten. 

8 kap 10 § 20.90 5 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller 
nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex 
veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och 
omfattar 
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. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 10 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 1 § 21.10-i 

 
 

21.10-i1 
 

21.10-i2 
 

21.10-i3 
21.10-i4 

 
21.10-i5 

 
 
 

99 
 

81 
 

63 
68 

 
54 

A Anläggning för framställning i industriell skala av 
pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa 
material. 

 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning 
per kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning 
per kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) 
per kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 

9 kap 2§ 21.30-i 50 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn 
eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp 
eller kartong. 

9 kap 3 § 21.40 23 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 
20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av 
papper, papp eller kartong. 
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    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 23 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 
4 §. 

10 kap 2 § 22.20 9 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

10 kap 3 § 22.30 18 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 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

10 
 
 

7 

C 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 3 §. 

 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 

- 22.4001 3 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4004 3 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 § 23.05 99 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- 
eller vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i 68 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i 99 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 

11 kap 4 § 23.12-i 126 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

11 kap 5 § 23.13 126 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20 68 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 
 

23.30-1 

 
 

203 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 
 
- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
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- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 23.40 54 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 54 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 
    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten 
per kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 5 § 24.05-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 7 § 24.07-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 9 § 24.09-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 11 § 24.11-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår 

12 kap 13 § 24.13-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår 
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12 kap 15 § 24.15-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per 
kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per 
kalenderår 

12 kap 17 § 24.17-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår 

12 kap 19 § 24.19-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår 

12 kap 21 § 24.21-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 24.23-i 162 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per 
kalenderår 

12 kap 24 § 24.24-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per 
kalenderår 

12 kap 25 § 24.25-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per 
kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per 
kalenderår 

12 kap 27 § 24.27-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per 
kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per 
kalenderår 

12 kap 29 § 24.29-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per 
kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per 
kalenderår 

12 kap 31 § 24.31-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår 
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    Gödselmedel 
12 kap 33 § 24.33-i 162 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton 
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, 
kväve eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 77 B Anläggning för 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 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 24.35-i 162 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 § 24.36-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 108 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 
organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 38 § 24.38-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 39 § 24.39-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

 
 
 
 

32 
18 
10 
5 

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

 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 18 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 
eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 42 § 24.42-i 108 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion 

i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen 
per kalenderår 

12 kap 43 § 24.43-i 77 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion 
i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen 
per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 18 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 

reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45  B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
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 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om 
det i verksamheten inte används eller tillverkas någon 
kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för 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 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 
för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår 
till högst 1 000 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. 

 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska 
produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46  C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
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 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
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 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 
5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår 
genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska 
produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

12 kap 47 § 24.47 18 C 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. 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 

54 
 

36 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11  C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 
3 eller 4 §. 
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 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 

25.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

27 
 
 

18 

B 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. 

 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på 
mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 10 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

13 kap 5 § 25.40 18 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 25.50 
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C 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 19 kap. 3 
eller 4 §. 

 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 
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 - Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 72 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber 
med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 
5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 72 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 
ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 3 § 26.20 
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26.20-3 
 
 

26.20-4 
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B 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 eller 2 §. 

 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas 
per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas 
per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror 
(än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) 
förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 10 C 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 1, 2 eller 3 §. 

14 kap 5 § 26.40 23 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 32 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom 
bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, 
stengods eller porslin, med en 
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    1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 
18 750 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 § 26.51 32 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 
ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med 
tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 23 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 9 § 26.70-i 117 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer 
än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer 
än 12 500 ton cement per kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 117 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 27 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk 
per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita 
eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

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

14 kap 13 § 26.110 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 23 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av 
gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 50 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 50 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.150-2 

 
 
 
 
 
 

18 
 

14 

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

 
- Inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
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14 kap 18 § 26.160 9 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 27 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per 

dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per 
kalenderår. 

 26.17001 9 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 14 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 1 § 27.10-i 

 
 
 

27.10-i1 
 

27.10-i2 
 

27.10-i3 
 

27.10-i4 

 
 
 
 

144 
 

90 
 

54 
 

45 

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), med eller utan utrustning för 
kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton 
per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. 

 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 
100 000 ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om 
produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 

27.20-1 
 

27.20-2 

 
 
 
 
 
 

63 
 

54 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 

 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 

27.25-i1 
 

27.25-i2 

 
 
 

108 
 

72 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer 
än 175 200 ton råstål per kalenderår. 

 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 
ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 72 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 
50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 
20 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 

27.27-i1 

 
 
 
 

54 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 
17 500 ton råstål per kalenderår. 

 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
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27.27-i2 
 
 
 

27.27-i3 
 
 

27.27-i4 
 
 

27.27-i5 
 
 

27.27-i6 
 
 

27.27-i7 
 
 

27.27-i8 

 
 

45 
 
 
 

27 
 
 

14 
 
 

54 
 
 

45 
 
 

27 
 
 

14 

 kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per 
kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av 
högst 100 ton zink per kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m3 
process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m3 men 
högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m3 men 
högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 process- 
eller sköljvatten. 

15 kap 6 § 27.31 36 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 

41 
 

27 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. 

 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i 
 
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 

 
 

36 
 

32 
 

23 
 

14 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är 
mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där 
form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50  B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
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27.50-1 

 
 

27.50-2 

 
23 

 
 

18 

  
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål 
per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 5 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

15 kap 11 § 27.70-i 
 
 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 

27.70-i3 
 

27.70-i4 
 

27.70-i5 
 

27.70-i6 
 
 

27.70-i7 
 
 

27.70-i8 

 
 
 
 
 

108 
 

63 
 

32 
 

27 
 

90 
 

45 
 
 

32 
 
 

27 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton 
men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 
20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 
3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 

15 kap 12 § 27.80-i 23 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i 
 
 
 
 

27.100-i1 
27.100-i2 

 
 
 
 
 

117 
86 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke- 
järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly 
eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 
1 000 ton per kalenderår. 

 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 

Hässleholms 
kommun 



26(53) 

 

 
 

 27.100-i3 63  - Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 

77 
68 

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. 

 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 

32 
 

23 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser 
gjuterier. 

 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall 
eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 
27.120-3 
27.120-4 

 
 
 
 
 

108 
77 
41 
23 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera 
icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

 
 
 
 
 

81 
45 
32 
23 
18 
14 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 
50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 7 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i  B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter. 
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 28.10-i1 
 

28.10-i2 
 
 

28.10-i3 
 
 

28.10-i4 

41 
 

32 
 
 

18 
 
 

14 

 - Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 

36 
 

23 
 
 

18 
 
 

14 

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

 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 

7 
 

3 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
28.30-2 

 
28.30-3 

 
28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
23 

 
18 

 
14 

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

 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
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16 kap 5 § 28.40 7 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 

28.50-3 
 

28.50-4 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 

28.50-7 
 

28.50-8 

 
 
 
 
 

36 
 

23 
 

14 
 

9 
 

23 
 

14 
 

9 
 

7 

B 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 15 kap. 3 §. 

 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 
ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 
ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 28.71 5 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 

16 kap 8 § 28.80 23 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 14 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 28.95  C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår 
eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
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28.95-1 
 

28.95-2 
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 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer 
än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 

 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två 
punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två 
punkter ovan. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 1 § 31.10 108 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 2 § 31.20 50 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 3 § 31.30 9 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som 

innehåller kvicksilver. 
17 kap 4 § 31.40-i 126 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom 

bränning eller grafitisering. 
17 kap 5 § 31.50 126 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 14 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk 
kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 § 34.10 14 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer 
per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 7 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
    Motorfordon 

18 kap 3 § 34.30 
 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 
 

34.30-5 
 

34.30-6 

 
 
 
 
 
 

126 
 

90 
 
 

72 
 
 

36 
 
 

90 
 

54 

B 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. 

 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst 
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 
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 34.30-7 27  - Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 23 C 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 3 §. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 23 C Anläggning för 

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

    Maskinell metallbearbetning 
18 kap 6 § 34.60 81 A Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för 
endast montering) större än 100 000 kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 
 

45 

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
3 eller 6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt 
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är 
kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

14 
 
 

7 

C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 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. 

 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 
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    Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 35.10 126 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 

utvinning av olja eller gas inom 
havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. 
miljöbalken. 

- 35.1001 63 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 
förläggning nära kusten för montering, utrustning, 
ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 7 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel 
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. 

19 kap 2 § 39.10-i 68 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla 
material, föremål eller produkter, om förbrukningen av 
organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per 
timme eller mer än 200 ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.15-1 
 

39.15-2 
 
 

39.15-3 
 
 

39.15-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 

50 
 
 

45 
 
 

59 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
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, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana 
organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av 
förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte 
sjukhus. 

 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 

 
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel 

 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel, 

 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning 
av farmaceutiska produkter 
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 39.15-5 
 
 

39.15-6 
 
 

39.15-7 

50 
 
 

59 
 
 

50 

 - 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 

 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning 
av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 
andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30  
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
9 
5 

C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter 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 fortplantningsförmåga” (R60) eller 
”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 
faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 9 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll 
eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 

 
 
 
 
 
 

14 
 

14 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 

 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
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 39.50-3 10  - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 7 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 250 
kg men högst 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel 

- 39.5002 7 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 
ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 
kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 1 § 39.60  B 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, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och 
produkterna 
a) enligt föreskrifter 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 förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för 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 
för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet, 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. 
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39.60-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-3 

 
54 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

  
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt 
punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer 
än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 
500 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 
2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt 
punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer 
än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 
5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 
ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per 
kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 
1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt 
punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer 
än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 
2 500 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per 
kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 
200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 10 C 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 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 
ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter 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 förordning (EG) nr 272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, 
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
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    upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande 
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 
för 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 tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 14 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

20 kap 4 § 39.90 7 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA 

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och 
avfallsförordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 32 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 är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 14 
 
 
 
 
 
 

5 

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 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
- produktion av högst 75 000 kubikmeter per kalenderår 

    Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap 4 § 40.05-i 50 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra 

bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att 
överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 
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21 kap 5 § 40.15 32 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 
1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 6 § 40.20 14 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 
1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 

    Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i 

 
 

40.40-i1 
40.40-i2 

 
 

90 
36 

A Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 

59 
 

36 

B Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 
300 megawatt. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt 
men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 32 B Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 
50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 

40.60-2 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

7 
 
 

14 

C Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av 
1. 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 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt 
men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 
men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt 
men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används 
än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 23 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd 
effekt av högst 20 megawatt. 
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    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 14 B Verksamhet med 

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

21 kap 14 § 40.95 9 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om 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 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 det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 5 C 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 det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 14 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel 

av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten 
eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av 
mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom 
vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 5 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde 
eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 
3 000 megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 10 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 

utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 
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- 41.9002 7 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men 
högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 
5 000 personer men högst 50 000 personer. 

    FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 

9 

C Anläggning för 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 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 
- Tvättning av 
1. 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 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
- 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 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1001 5 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

7 
 

5 
 

5 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 
3 §. 

 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad. 
    HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10  B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår. 
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63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

 
144 
90 
63 
36 
18 
14 

  
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

24 kap 2 § 63.20 14 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    Flygplatser 
24 kap 3§ 63.30 

 
 
 

63.30-1 
 

63.30-2 
 

63.30-3 
 

63.30-4 

 
 
 
 

126 
 

72 
 

54 
 

27 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 
1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar 
per kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 41 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 
1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 5 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 108 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 

sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner1 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10002 68 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10003 54 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10101 68 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.10102 41 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 30 kilometer. 

 
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 14 C 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. 

- 73.1001 14 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med 
en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.10-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

B 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, 
a) enligt föreskrifter 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 förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för 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 för huden kategori 1A”, ”frätande för huden 
kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 

 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 
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 74.10-2 14  - Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 10 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat 
som används för förvaring eller för transport av kemiska 
produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 23 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 10 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 9 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om 
etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 § 90.10 

 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 

 
 
 

7279 
 

5979 
 
 

3640 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 

72 
59 

 
36 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 
personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 
000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 36 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 
2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 

90.16-1 
 
 

90.16-2 

 
 

23 
 
 

10 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men 
högst 2 000 personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 500 personekvivalenter men högst 2000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än 200 personekvivalenter men högst 500 
personekvivalenter. 
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- 90.2001 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men 
högst 200 personekvivalenter. 

- 90.2002 3 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men 
högst 100 personekvivalenter. 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa 
avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel 
detsamma som i avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 
3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel 
detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. 

    Förbränning 
29 kap 5 § 90.180-i 

 
 

90.180-i1 
 

90.180-i2 
 

90.180-i3 

 
 
 

180 
 

126 
 

72 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-i 
 
 

90.181-i1 
 

90.181-i2 
 

90.181-i3 

 
 
 

180 
 

126 
 

72 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer 
än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 27 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn 
men högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 27 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 108 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 
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29 kap 10 § 90.201-i 108 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 72 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 72 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 41 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 41 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 

 
 
 
 
 
 
 

27 
 

18 
 

14 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

 
- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 

 
 
 
 
 
 
 

27 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

 
- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
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 90.221-2 
 

90.221-3 

18 
 

14 

 - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 5 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 
och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

- 90.23001 tim U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 

27 
 

14 

B 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. 

 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 4 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs 
små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har 
muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 
Avgift tas ut per ärende. 

29 kap 20 § 90.290-i 108 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 

54 
 

32 
 

18 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 
1. den tillförda 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 §. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310  B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 
21 §. 
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 90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

36 
 

23 
 

14 

 - Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 
 

90.320-i2 
 

90.320-i3 

 
 

203 
 

162 
 

126 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 
10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 90.330-i 63 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 
ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 

36 
 

14 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är 
tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 5 C Sluttäckt deponi 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. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 10 B 1. Återvinning 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 enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 10 B 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 enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 7 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 
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    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 14 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall 
och 
1. den tillförda 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 tillförda mängden avfall är mer än 
500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 
2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 
 

90.171-2 
 
 

90.171-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per 
kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 
3 § 

 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda 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-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 

54 
 

27 

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

 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 

 
- behandla mer än 2 500 ton men högst 
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 27 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt 
än genom biologisk behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller 
högst 2 500 ton per kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131  B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 

på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 
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 90.131-1 
 

90.131-2 
 

90.131-3 
 

90.131-4 
 

90.131-5 

32 
 

27 
 

23 
 

18 
 

14 

 - Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 tim C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål 
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 
Avgiften tas ut per ärende. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 18 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 anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 90.370 tim C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade 
massor från den plats där behandlingen sker, om 
behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod 
och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 tim C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 14 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton 
    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 
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36 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 

90.110-1 

 
 
 
 
 
 

14 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
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 90.110-2 
 

90.110-3 

10 
 

tim 

 - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall 
per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller 
anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 

32 
 

27 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer 
än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton 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 för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 10 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 isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 

45 
 

18 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 10 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 
bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 tim C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30  B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 

det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
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90.30-2 
 
 
 

90.30-3 
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 -1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 

 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

29 kap 49 § 90.40 14 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt 
avfall i andra fall. 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 

90.50-3 
 
 

90.50-4 
 
 

90.50-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 
 

32 
 
 

23 
 
 

18 
 
 

10 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle 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 impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 
50 ton 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 

 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

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

    Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

29 kap 52 § 90.454-i 108 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 
29 kap 53 § 90.455 108 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 

viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är 
tillståndspliktig enligt 52 §. 

29 kap 54 § 90.457 59 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 
29 kap 55 § 90.458 72 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 36 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling 

som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om 
mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 162 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av 
fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 
och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 90.460 90 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara 

radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 
29 kap 59 § 90.470 90 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera 

använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt 
avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
eller strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är 
tillståndspliktig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 203 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 

mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 
100 000 ton 

29 kap 61 § 90.485 117 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 
mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 
100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 117 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring 
av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som 
beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen 
(2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 117 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring 
av koldioxid från anläggningar som inte är 
tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 10 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för 
geologisk lagring av koldioxid 
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    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 18 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton 
per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samförbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller 
mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 18 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.435-i1 
 

90.435-i2 
 

90.435-i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 
 

126 
 

59 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 
2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom 
metaller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till att 
minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för 
återanvändning av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i 
en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning 
eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra 
punkterna i denna paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning 
eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra 
punkterna i denna paragraf. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 68 § 90.410 90 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 

90.420-1 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 
 

90.420-5 

 
 
 
 
 
 

72 
 

45 
 

27 
 

18 
 

14 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
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. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 5 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 
 
 
 

90.440-1 
 
 

90.440-2 
 
 

90.440-3 
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A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 

90.450-1 
 
 

90.450-2 
 
 

90.450-3 

 
 
 
 
 

50 
 
 

36 
 
 

18 

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

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår 

 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 
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    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 14 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av 
ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 § 92.20 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

 
 
 
 

9 
5 

 
3 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för 
mer än 5 000 skott per kalenderår. 

 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 5 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 5 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 3 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

    TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 1 § 93.10 9 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 
19 kap. 4 §. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 § 93.20 14 B Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 

- 100.1001 8 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 
10 ton pulver per kalenderår. 

- 100.1002 4 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack 
eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 8 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 4 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 
per år. 

- 101.1004 10 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 4 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 
per år. 

Hässleholms 
kommun 



1(2) 

Diarienummer 

2018-000014 

 

 
 
 

Taxebilaga 3 
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter 

Följande förkortningar används i tabellen: 

KK= Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar, tim= Timtid, PN= Prövningsnivå 

Anm= anmälningspliktig, Övr= utan prövning 
 

KK ÅA PN Beskrivning 

   HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

   Utbildningsverksamhet och liknande 

200.10-2 5 Anm Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever 

200.10-3 3 Anm Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever 

200.10-4 3 Anm Internationell skola 

200.10-5 3 Anm Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola 

200.10-6 3 Anm Förskola 

200.10-7 tim Anm Förskoleklass, öppen förskola 

200.10-8 tim Övr Enskild pedagogisk verksamhet 

   Samlingslokaler och liknande 

200.20-1 tim Övr Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, högskolelokaler 

200.20-2 tim Anm Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

200.20-3 tim Övr Fritidsgård och liknande 

   Skönhetsvård och liknande 

200.30-1 tim Övr Solarium 

200.30-2 tim Övr Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 

200.30-3 tim Övr Frisersalong 

   Vård och hälsa 

200.40-1 3 Övr Lokaler för vård eller annat omhändertagande >10 boende 

Hässleholms 
kommun 
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200.40-2 2 Anm Fotvård 

200.40-3 3 Anm Tatuering eller piercing 

200.40-6 2 
tim 

Anm Akupunktur 
Där enbart engångsnålar används 

200.40-4 tim Övr Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 

200.40-5 tim Övr Övriga behandlingar 

   Idrott och liknande 

200.50-1 3 
tim 

Övr Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 
Idrottshallar 

200.50-2  
 

10 
2 

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

Simhallar 
Mindre anläggning med spabad och liknande 

200.50-3 3 Övr Strandbad 

   Boende 

200.60-1 tim Övr Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde 

200.60-2 tim Övr Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

200.60-3 tim Övr Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

200.60-4 tim Övr Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde 

200.60-5 tim Övr Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med 
boende, vandrarhem, kriminalvård 

200.60-6 tim Övr Camping/stuganläggning 

200.60-7 tim Övr Bed & breakfast 

200.60-8 tim Övr Övrigt tillfälligt boende 

   Förvaring av djur 

200.70-1 tim Övr Lokaler för förvaring av djur 

 

Hässleholms 
kommun 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 228 

SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksam heten 
Dnr: KLF 2020/1348 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

ppdraget att installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten återkallas. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på återkallandet. 

Magnus Akebom (V) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att anta kommunstyrelsens 
budgetförslag för Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023. I kommunfullmäktiges beslut fanns tre utredningsuppdrag som skulle 
redovisas för kommunstyrelsen den 31 mars 2021 . Ett av utredningsuppdragen var 
att utreda förutsättningarna för installation av säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten. Resultatet inklusive eventuell 
resultatpåverkan för kommunen samt en prioriteringsordning och tidsaxel ska 
redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Redovisningsmaterialet ska vara 
kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Redovisningen av uppdraget godkändes av kommunstyrelsen och ärendet gick 
vidare till kommunfullmäktige, som vid sammanträde den 26 april 2021, § 99, 
beslutade följande. 

1) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och 
Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjämum, 
Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 

2) Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

ågon installation kom inte till stånd. Kommunstyrelsen konstaterade i beslut den 2 
februari 2022, § 17, att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte hade gjort det 
som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De gavs därför i uppdrag 
att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 

Därefter inkom från tekniska nämnden ett protokollsutdrag av vilket framgick att 
nämnden beslutat att teckna femåriga tilläggsavtal gällande laddstolpar vid 
kommunens äldreboende förhyrda av Hässlehem AB. Tekniska nämnden inkom 
också med handling från Hässlehem AB, vilken redan tidigare av bolaget tillställts 
kommunledn.ingsförvaltn.ingen. Omsorgsnämnden avhördes inte. 

Mot denna bakgrund beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde den 2 mars 
2022, § 32, om enahanda uppdrag som vid sammanträdet den 2 februari, att 
redovisas den 31 mars 2022. ågon sådan redovisning inkom inte. 

Vid sammanträde i omsorgsnämnden den 20 april 2022, § 34 fattades beslut enligt 
följande. Installation av laddstolpar med kapacitet för snabbladdning (22 kW) inom 
hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamheter inom Hässleholms kommun förordades 
enligt en viss i beslutet angiven prioriteringsordning. 

Vid sammanträde i tekniska nämnden den 30 maj 2022, § 47, fattades enahanda 
beslut. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Vid härefter tagen kontakt med Hässlehem AB har erfarits att några installationer 
inte är aktuella för närvarande på grund av att nya beräkningar visat att kostnaderna 
blir betydligt högre än vad som tidigare antagits. 

Bedömning 
Den installation av säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänsten som 
kommunfullmäktige beslutade skulle ske under 2021 har fortfarande inte kommit till 
stånd. Av utredningen får anses framgå att det saknas anledning att tro att den kan 
komma till stånd inom den närmaste framtiden. Det framstår därför enligt kom
munlednings förvaltningens bedömning inte som meningsfullt att låta uppdraget 
bestå, utan det bör istället återkallas. 
Enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning är frågan om övergång till elbilar 
och den därmed sammanhängande frågan om ändamålsenlig laddning av dessa 
fordon alltjämt en viktig fråga inte bara för omsorgsnämnden, utan för hela kom
munens verksamhet. Arbetet för att få till stånd en sådan övergång bör därför 
fortsätta på något sätt som får finna sina former framgent. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-30, § 123, kommunstyrelsen att 
föres lå kommunfullmäktige följande beslut: 

Uppdraget att installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten återkallas. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på återkallandet. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot avslagsyrkandet och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Uppdrag att installera säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten  
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommun-
fullmäktige följande beslut. 
 
Uppdraget att installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänst-
verksamheten återkallas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att anta kommunstyrelsens 
budgetförslag för Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023. I kommunfullmäktiges beslut fanns tre utredningsuppdrag som skulle 
redovisas för kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Ett av utredningsuppdragen var 
att utreda förutsättningarna för installation av säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten. Resultatet inklusive eventuell 
resultatpåverkan för kommunen samt en prioriteringsordning och tidsaxel ska 
redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Redovisningsmaterialet ska vara 
kansliet tillhanda senast den 22 mars 2021. 
 
Redovisningen av uppdraget godkändes av kommunstyrelsen och ärendet gick 
vidare till kommunfullmäktige, som vid sammanträde den 26 april 2021, § 99, 
beslutade följande.  
 
1) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och 
Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjärnum, 
Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda.  

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

 
2) Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31.  
 
Någon installation kom inte till stånd. Kommunstyrelsen konstaterade i beslut den 2 
februari 2022, § 17, att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte hade gjort det 
som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De gavs därför i uppdrag 
att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av  
kommunfullmäktige. 
 
Därefter inkom från tekniska nämnden ett protokollsutdrag av vilket framgick att 
nämnden beslutat att teckna femåriga tilläggsavtal gällande laddstolpar vid 
kommunens äldreboende förhyrda av Hässlehem AB. Tekniska nämnden inkom 
också med handling från Hässlehem AB, vilken redan tidigare av bolaget  
tillställts kommunledningsförvaltningen. Omsorgsnämnden avhördes inte. 
 
Mot denna bakgrund beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde den 2 mars 
2022, § 32, om enahanda uppdrag som vid sammanträdet den 2 februari, att 
redovisas den 31 mars 2022. Någon sådan redovisning inkom inte. 
 
Vid sammanträde i omsorgsnämnden den 20 april 2022, § 34 fattades beslut enligt 
följande. Installation av laddstolpar med kapacitet för snabbladdning (22 kW) inom 
hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamheter inom Hässleholms kommun förordades 
enligt en viss i beslutet angiven prioriteringsordning. 
 
Vid sammanträde i tekniska nämnden den 30 maj 2022, § 47, fattades enahanda 
beslut.  
 
Vid härefter tagen kontakt med Hässlehem AB har erfarits att några installationer 
inte är aktuella för närvarande på grund av att nya beräkningar visat att kostnaderna 
blir betydligt högre än vad som tidigare antagits. 
 
Bedömning 
Den installation av säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänsten som 
kommunfullmäktige beslutade skulle ske under 2021 har fortfarande inte kommit till 
stånd. Av utredningen får anses framgå att det saknas anledning att tro att den kan 
komma till stånd inom den närmaste framtiden. Det framstår därför enligt 
kommunledningsförvaltningens bedömning inte som meningsfullt att låta uppdraget 
bestå, utan det bör istället återkallas. 
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Kommunledningsförvaltningen 
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Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
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SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 229 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1350 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Uppdraget att installera kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden återkallas. 

2. En återrapport sker till kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 april 2023 av 
de åtgärder som omsorgsnämnden beslutade om vid sitt sammanträde den 
20 april 2022. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Åkebom (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på återkallandet. 

Magnus Åkeborn (V) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att anta kommunstyrelsens 
budgetförslag för Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023. I kommunfullmäktiges beslut fanns tre utredningsuppdrag som skulle 
redovisas för kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Ett av dessa utredningsuppdrag 
var att tillsammans med fastighetsägarna, utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/ kylaggregat för kommunens samtliga särskilda boenden som möjliggör 

Kommunstyrelsen 

Justering 

N~ 
Utd raget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

att det finns ett svalt utrymme för de boende att vistas i. Beräkningsunderlag 
inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning och tidsaxel skulle redovisas på 
kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 

Redovisningen av uppdraget godkändes av kommunstyrelsen och ärendet gick 
vidare till kommunfullmäktige, som vid sammanträde den 26 april 2021, § 101, 
beslutade följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i amråd med Hässlehem AB 

snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det finns minst ett 
svalt utrymme för de boende att vistas i. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av kylsystem/kyl
aggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp för 
kommunen på grund av installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
särskilda boenden ska redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 
2022-01-31. 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta K.unskapsporten och Stenvalvet för 
att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att det finns åtminstone ett svalt 
utrymme för de boende att vistas i. 

Någon installation kom inte till stånd. Kommunstyrelsen konstaterade i beslut den 2 
februari 2022, § 18, att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte hade gjort det 
som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De gavs därför i uppdrag 
att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 

Därefter inkom från tekniska nämnden ett protokollsutdrag av vilket framgick att 
nämnden beslutat att teckna femåriga tilläggsavtal gällande solavskärmning för 
förbättrat inomhusklimat i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. Tekniska 
nämnden inkom också med handling från Hässlehem AB, vilken redan tidigare av 
bolaget tillställts kommunledningsförvaltningen. Omsorgsnämnden avhördes inte. 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

SAMMA TRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Mot denna bakgrund beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde den 2 mars 
2022, § 33, om enahanda uppdrag som vid sammanträdet den 2 februari, att 
redovisas den 31 mars 2022. Någon sådan redovisning inkom inte. 

Vid sammanträde i omsorgsnämnden den 20 april 2022, § 32 fattades beslut enligt 
följande. 

Ornsorgsnämndens beslutar följande: 
edanstående priotitering for installation av kylsystem i särskilda boenden inom 

Hässleholms kommun förordas: 
1. Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter 
2. Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt 
3. Separata kylaggtegat installeras vid behov i gemensamma utrymmen som 
exempelvis dagrum ellet samlingsrum 
4. Igångsättande av åtgärdet enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 i 
följande ordning: 
Prio 1 
Hemgården, Högalid, Nybo, Skansen 
Prio 2 
Solgården, Ehrenborg, Björkhaga 
På Kaptensgården pågår i nuläget utredning om solskydd, Sjögläntan har inte 
problem med värme, Björksätet har k:ylaggregat och E kegården 
avveckla . 

Vid sammanträde i tekniska nämnden den 30 maj 2022, § 48, fattades enahanda 
beslut. 

Vid härefter tagen kontakt med Hässlehem AB har erfati.ts att några installationer av 
olika skäl inte är aktuella för närvarande eller inom den närmaste framtiden. 

Bedömning 
Den installation av k:ylsystem/kylaggregat som kommunfullmäktige i april 2021 
beslutade skulle ske snarast har fortfarande inte kommit till stånd. Av utredningen 
får anses framgå att det saknas anledning att tro att den kan komma till stånd inom 
den närmaste framtiden. Det framstår därför enligt kommunledningsförvaltningens 
bedömning inte som meningsfullt att låta uppdraget bestå, utan det bör istället 
återkallas. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-30, § 124, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Uppdraget att installera kylsystem/ kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden återkallas. 

2. En återrapport sker till kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 april 2023 av 
de åtgärder som omsorgsnämnden beslutade om vid sitt sammanträde den 
20 april 2022. 

Lena Wallentheim ( ) reserverar sig i förmån för sitt eget yrkande. 

Lena Wallentheim (S) yrkar avslag på återkallandet. 

Lina Bengtsson (M) yrkar att en återrapport ska ske till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 5 april 2023 av de åtgärder som omsorgsnämnden beslutade om 
vid sitt sammanträde den 20 april 2022. 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut mot avslagsyrkandet och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Därefter ställer ordförande tilläggsyrkandet under proposition och finner det 
bifallet. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-10-27 KLF 2020/1350 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Uppdrag att installera kylsystem/kylaggregat i 
kommunens samtliga särskilda boenden 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommun-
fullmäktige följande beslut. 
 
Uppdraget att installera kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga särskilda 
boenden återkallas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att anta kommunstyrelsens 
budgetförslag för Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023. I kommunfullmäktiges beslut fanns tre utredningsuppdrag som skulle 
redovisas för kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Ett av dessa utredningsuppdrag 
var att tillsammans med fastighetsägarna, utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga särskilda boenden som möjliggör 
att det finns ett svalt utrymme för de boende att vistas i. Beräkningsunderlag 
inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning och tidsaxel skulle redovisas på 
kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
 
Redovisningen av uppdraget godkändes av kommunstyrelsen och ärendet gick 
vidare till kommunfullmäktige, som vid sammanträde den 26 april 2021, § 101, 
beslutade följande. 
 
1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det finns minst ett 
svalt utrymme för de boende att vistas i. 
 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av kylsystem/kyl-
aggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 
 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp för 
kommunen på grund av installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
särskilda boenden ska redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 
2022-01-31. 
 
4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och Stenvalvet för 
att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att det finns åtminstone ett svalt 
utrymme för de boende att vistas i. 

Någon installation kom inte till stånd. Kommunstyrelsen konstaterade i beslut den 2 
februari 2022, § 18, att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte hade gjort det 
som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De gavs därför i uppdrag 
att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av  
kommunfullmäktige. 

Därefter inkom från tekniska nämnden ett protokollsutdrag av vilket framgick att 
nämnden beslutat att teckna femåriga tilläggsavtal gällande solavskärmning för 
förbättrat inomhusklimat i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. Tekniska 
nämnden inkom också med handling från Hässlehem AB, vilken redan tidigare av 
bolaget tillställts kommunledningsförvaltningen. Omsorgsnämnden avhördes inte. 
 
Mot denna bakgrund beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde den 2 mars 
2022, § 33, om enahanda uppdrag som vid sammanträdet den 2 februari, att 
redovisas den 31 mars 2022. Någon sådan redovisning inkom inte. 
 
Vid sammanträde i omsorgsnämnden den 20 april 2022, § 32 fattades beslut enligt 
följande. 
 
Omsorgsnämndens beslutar följande: 
Nedanstående prioritering för installation av kylsystem i särskilda boenden inom 
Hässleholms kommun förordas: 
1. Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter 
2. Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt 
3. Separata kylaggregat installeras vid behov i gemensamma utrymmen som 
exempelvis dagrum eller samlingsrum 
4. Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 i 
följande ordning: 
Prio 1 
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JAV 

Hemgården, Högalid, Nybo, Skansen 
Prio 2 
Solgården, Ehrenborg, Björkhaga 
På Kaptensgården pågår i nuläget utredning om solskydd, Sjögläntan har inte 
problem med värme, Björksätet har kylaggregat och Ekegården 
avvecklas. 
 
Vid sammanträde i tekniska nämnden den 30 maj 2022, § 48, fattades enahanda 
beslut. 
 
Vid härefter tagen kontakt med Hässlehem AB har erfarits att några installationer av 
olika skäl inte är aktuella för närvarande eller inom den närmaste framtiden. 
 
Bedömning 
 
Den installation av kylsystem/kylaggregat som kommunfullmäktige i april 2021 
beslutade skulle ske snarast har fortfarande inte kommit till stånd. Av utredningen 
får anses framgå att det saknas anledning att tro att den kan komma till stånd inom 
den närmaste framtiden. Det framstår därför enligt kommunledningsförvaltningens 
bedömning inte som meningsfullt att låta uppdraget bestå, utan det bör istället 
återkallas. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

§ 230 

Utredning om kostnadsfria halkskydd/broddar 
Dnr: KLF 2022/346 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 11, att i ärende KLF 2021/183 
bifalla motion rivs upp och kostnadsfria broddar/halkskydd enligt motionen ska för 
närvarande inte införas. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Åkebom (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
följande beslut: 

1. Kommunledningsförvaltningen ska från och med år 2025 vara ansvarig för 
utdelning av kostnadsfria broddar/halkskydd till personer som fyllt 65 år. I 
ansvaret ingår upphandling och inköp. 

2. För år 2025 tillförs kommunledningsförvaltningens driftbudget 1,6 miljoner 
kronor för inköp av broddar/halkskydd till personer som fyllt 65 år genom 
att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2024-2026 med Budget 2024 och 
flerårsplan 2025-2026. 

3. Från och med år 2026 och framåt tillförs kommunledningsförvaltningens 
driftbudget 80 000 kronor för att årligen göra inköp till personer som fyllt 
65 år. Beloppet arbetas in i Strategisk plan 2024-2026 med Budget 2024 och 
flerårsplan 2025-2026. 

Magnus Akeborn (V) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag 
bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims förslag röstar 
nej." 

9 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

LEDAMOT / TJÄNSTGÖRANDE 
JA NEJ 

AV-
ERSÄTTARE STÅR 

Lina Bengtsson (M) X 

Ulf Berggren (SD) X 

Sven Lundh (SD) X 

Susanne Lottsfeldt (SD) X 

Stefan Larsson (11) X 

Charlotta Eroldsson (11) X 

Christer Caesar (KD) X 

Lena Wallentheim (S) X 

Joachim Fors (S) X 

Johan Lindman (S) X 

Magnus Akeborn (V) X 

Paul Thurn (SD) X 

Hanrui. ilsson (SD) X 

9 4 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkade 

följande. 

1) Att Hässleholms kommun delar ut kostnadsfria broddar/halkskydd som kan 
sättas på skor, åt pensionärer och funktionsnedsatta. Detta för att minska ben- och 
armbrott. 

2) Att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~~ 
Utdraget bestyrkes 

37 (43) 



SA.MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdalum 
2022-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

genomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/halkskydd till kommuninvånarna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2022, § 11, att bifalla motionen med 
följande tillägg. 

Omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt genomför 
hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/halkskydd till kommuninvånarna. Planen ska även innehålla en 
kostnadsberäkning på årsbasis. 

Planen inklusive kostnadsberäkning ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 
31 maj 2022. 

Den 3 maj 2022, § 41, beslutade omsorgsnämnden följande. 
a) Att kostnadsfria broddar erbjuds till personer från 65 år inför vintersäsongen 
2022/2023. 

b) Att funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria broddar. 

c) Att kommunfullmäktige utser ansvarig förvaltning och anvisar finansiering för att 
möjliggöra genomförandet. 

d) Att kontaktcenter ombesörjer utlämning av broddar till aktuell åldersgrupp. 

I utredningen som föregick beslutet föreslogs att gratis broddar skulle omfatta 
personer som var 77 år eller äldre, men åldersgränsen sänktes alltså i beslutet. 
Beräkningen av kostnaden utgick dock från den högre åldern, varför ärendet 
återremitterades till nämnden för ny beräkning. 

Omsorgsnämnden har inkommit med kompletterande utredning. Av den framgår 
bland annat följande. Kostnaden för inköp av broddar för 65 procent av personer i 
kommunen över 65 år, upphandling och utlämning det första året kan beräknas till 
nära 2 miljoner kronor och för kommande år knappt 100 000 kr per år. Siffran 65 
procent har använts vid beräkningen, eftersom då Göteborgs kommun år 2013 
införde gratis broddar för pensionärer hämtade 65 procent av målgruppen ut 
broddar. 

Enligt den av kommunfullmäktige bifallna motionen skulle erbjudandet om gratis 
broddar även avse funktionshindrade personer oavsett ålder. Omsorgsnämnden har 
beslutat att "funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria 
broddar" och någon beräkning av kostnader för denna grupp har i konsekvens 
härmed inte gjorts av nämnden. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

hJ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Bedömning 
Mot bakgrund av den ansträngda ekonomiska situation kommunen numera befin
ner sig i och till det förhållandet att några medel inte finns avsatta för införande av 
gratis broddar/halkskydd föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfull
mäktiges beslut den 31 januari 2022 rivs upp och att gratis broddar/halkskydd enligt 
motionen för närvarande inte ska införas. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-30, § 125, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut 

Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 11, att i ärende KLF 2021 /183 
bifalla motion rivs upp och kostnadsfria broddar/halkskydd enligt motionen ska för 
närvarande inte införas. 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Lena Wallentheim (S) yrkar följande: 

4. Kommunledningsförvaltningen ska från och med år 2025 vara ansvarig för 
utdelning av kostnadsfria broddar/ halkskydd till personer som fyllt 65 år. I 
ansvaret ingår upphandling och inköp. 

5. För år 2025 tillförs kommunledningsförvaltningens driftbudget 1,6 miljoner 
kronor för inköp av broddar/ halkskydd till personer som fyllt 65 år genom 
att beloppet arbetas in i Strategisk plan 2024-2026 med Budget 2024 och 
flerårsplan 2025-2026. 

6. Från och med år 2026 och framåt tillförs kommunledningsförvaltningens 
driftbudget 80 000 kronor för att årligen göra inköp till personer som fyllt 
65 år. Beloppet arbetas in i Strategisk plan 2024-2026 med Budget 2024 och 
flerårsplan 2025-2026. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims yrkande och 
fin.ner liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-11-03 KLF 2022/346 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 
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Utredning om kostnadsfria halkskydd/broddar 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 11, att i ärende KLF 2021/183 
bifalla motion rivs upp och kostnadsfria broddar/halkskydd enligt motionen ska för 
närvarande inte införas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkade 
följande. 
 
1) Att Hässleholms kommun delar ut kostnadsfria broddar/halkskydd som kan 
sättas på skor, åt pensionärer och funktionsnedsatta. Detta för att minska ben- och 
armbrott. 
2) Att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt 
genomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/halkskydd till kommuninvånarna.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2022, § 11, att bifalla motionen med 
följande tillägg. 
 
Omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt genomför 
hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/halkskydd till kommuninvånarna. Planen ska även innehålla en 
kostnadsberäkning på årsbasis. 
 
Planen inklusive kostnadsberäkning ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (3)  

  

  

 

JAV 

31 maj 2022.  

Den 3 maj 2022, § 41, beslutade omsorgsnämnden följande. 

a) Att kostnadsfria broddar erbjuds till personer från 65 år inför vintersäsongen 
2022/2023. 

b) Att funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria broddar. 

c) Att kommunfullmäktige utser ansvarig förvaltning och anvisar finansiering för att 
möjliggöra genomförandet. 

d) Att kontaktcenter ombesörjer utlämning av broddar till aktuell åldersgrupp. 

I utredningen som föregick beslutet föreslogs att gratis broddar skulle omfatta 
personer som var 77 år eller äldre, men åldersgränsen sänktes alltså i beslutet. 
Beräkningen av kostnaden utgick dock från den högre åldern, varför ärendet 
återremitterades till nämnden för ny beräkning 

Omsorgsnämnden har inkommit med kompletterande utredning. Av den framgår 
bland annat följande. Kostnaden för inköp av broddar för 65 procent av personer i 
kommunen över 65 år, upphandling och utlämning det första året kan beräknas till 
nära 2 miljoner kronor och för kommande år knappt 100 000 kr per år. Siffran 65 
procent har använts vid beräkningen, eftersom då Göteborgs kommun år 2013 
införde gratis broddar för pensionärer hämtade 65 procent av målgruppen ut 
broddar. 
 
Enligt den av kommunfullmäktige bifallna motionen skulle erbjudandet om gratis 
broddar även avse funktionshindrade personer oavsett ålder. Omsorgsnämnden har 
beslutat att ”funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria 
broddar” och någon beräkning av kostnader för denna grupp har i konsekvens 
härmed inte gjorts av nämnden.  
 
Bedömning 
 
Mot bakgrund av den ansträngda ekonomiska situation kommunen numera befin-
ner sig i och till det förhållandet att några medel inte finns avsatta för införande av 
gratis broddar/halkskydd föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfull-
mäktiges beslut den 31 januari 2022 rivs upp och att gratis broddar/halkskydd enligt 
motionen för närvarande inte ska införas. 
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

 

Sändlista: 

Omsorgsnämnden 

 

 

 

  



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 15 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 
 

Ny kostnadsberäkning halkskydd/broddar 
Dnr: OF 2022/151 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande:  

1. Godkänna nedanstående kostnadsberäkning kring broddar och översända 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tillsammans med 
omsorgsnämndens beslut 22-05-03 i ärendet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Karin Axelsson (M), Margaretha Lindqvist (KD) Mikael Koenen (L), Ulrika 
Widmark Barnekow FV 

 

Beskrivning av ärendet  
Socialdemokraterna framställde 2021-02-24 en motion kring kostnadsfria 
halkskydd/broddar till pensionärer och funktionsnedsatta i Hässleholms kommun. 
Kommunfullmäktige biföll 22-01-31 motionen och gav omsorgsnämnden uppdrag 
att ta fram en plan för praktiskt genomförande och kostnadsberäkning för 
redovisning till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. 
Omsorgsnämnden beslöt den 3 maj 2022 följande: 

a) Att kostnadsfria broddar erbjuds till personer från 65 år inför vintersäsongen 
2022/2023 

b) Att funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria broddar.  

c) Att kommunfullmäktige utser ansvarig förvaltning och anvisar finansiering för 
att möjliggöra genomförandet.  

d) Att kontaktcenter ombesörjer utlämning av broddar till aktuell åldersgrupp. 
 
Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen efter omsorgsnämndens beslut. Då 
kostnadsberäkningen inte var fullständig har omsorgsförvaltningen fått tillbaka 
ärendet för uppdatering och komplettering av uppgifter.  

Ärendets tidigare behandling 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-29, § 59, följande:  
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande:  

1. Godkänna nedanstående kostnadsberäkning kring broddar och översända 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tillsammans med 



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 16 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

omsorgsnämndens beslut 22-05-03 i ärendet. 

 
_____________________ 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-05-19 OF 2022/151 

      

 Omsorgsnämnden/omsorgsnämndens 
arbetsutskott Handläggare 

Avdelningschef Yvonne Kvist 
Omsorgsförvaltningen 
 
yvonne.kvist@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Ny kostnadsberäkning halkskydd/broddar 

  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande:  

a) Godkänna nedanstående kostnadsberäkning kring broddar och översända 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tillsammans med 
omsorgsnämndens beslut 22-05-03 i ärendet. 

 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna framställde 2021-02-24 en motion kring kostnadsfria 
halkskydd/broddar till pensionärer och funktionsnedsatta i Hässleholms kommun. 
Kommunfullmäktige biföll 22-01-31 motionen och gav omsorgsnämnden uppdrag 
att ta fram en plan för praktiskt genomförande och kostnadsberäkning för 
redovisning till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. 

Omsorgsnämnden beslöt den 3 maj 2022 följande: 

a) Att kostnadsfria broddar erbjuds till personer från 65 år inför 
vintersäsongen 2022/2023 

b) Att funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria 
broddar.  

c) Att kommunfullmäktige utser ansvarig förvaltning och anvisar finansiering 
för att möjliggöra genomförandet.  

d) Att kontaktcenter ombesörjer utlämning av broddar till aktuell åldersgrupp. 

Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen efter omsorgsnämndens beslut. Då 
kostnadsberäkningen inte var fullständig har omsorgsförvaltningen fått tillbaka 
ärendet för uppdatering och komplettering av uppgifter.  

Hässleholms 
kommun 
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Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna framställde 2021-02-24 en motion kring kostnadsfria 
halkskydd/broddar till pensionärer och funktionsnedsatta i Hässleholms kommun. 
Kommunfullmäktige biföll 22-01-31 motionen och gav omsorgsnämnden uppdrag 
att ta fram en plan för praktiskt genomförande och kostnadsberäkning för 
redovisning till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. 

Omsorgsnämnden beslöt den 3 maj 2022 följande: 

a) Att kostnadsfria broddar erbjuds till personer från 65 år inför 
vintersäsongen 2022/2023 

b) Att funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria 
broddar.  

c) Att kommunfullmäktige utser ansvarig förvaltning och anvisar finansiering 
för att möjliggöra genomförandet.  

d) Att kontaktcenter ombesörjer utlämning av broddar till aktuell åldersgrupp. 

Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen efter omsorgsnämndens beslut. Då 
kostnadsberäkningen inte var fullständig har omsorgsförvaltningen fått tillbaka 
ärendet för uppdatering och komplettering av uppgifter.  

Göteborg införde 2013 erbjudande om kostnadsfria broddar till personer 65 år och 
äldre, varav cirka 65 % hämtade ut broddar. Göteborg räknade att kostnaden för 
administration, upphandling och distribution första året blev cirka 400 tkr och 
kostnaden för broddar cirka 150 kr/par. Omräknat till Hässleholm baserat på 65 år 
och äldre (12 325 personer 2022) kalkyleras följande kostnader:  

Kostnad inköp 
broddar 2022  

Kostnad inköp 
broddar 2023-2026 

Upphandling 
2022 

Kostnad utlämning 
broddar 2022-2026 

65 % av 12 325 
personer 65+: 

8011 x 200 
kr/par = ca 
1 600 tkr 

65 % av 615 nya 65-
åringar personer/år: 

400 x 200 kr/par = 
ca 80 tkr/år 

3-4 arbetsdagar: 

Ca 35 tkr 
(uppgift från 
upphandlings-
chef 220519) 

10 min per person á 250 
kr/tim: 

2022 ca 334 tkr 
2023-2026 ca 17 tkr/år 
(uppgift från enhetschef 
kontaktcenter 220519) 

 

Kontaktcenter och kommunvägledare föreslås ansvara för utdelning av broddar. 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Positivt för personer i berörd åldersgrupp. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

För information till förvaltningsövergripande samverkan inför omsorgsnämndens 
sammanträde i september 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt beräkningar i beskrivning av ärendet cirka 1 969 tkr 2022 och 97 tkr per år 
2023-2026. 

 

Sändlista: 

- Kommunstyrelsen  

- Kommunfullmäktige 

- Kommunledningsförvaltningen  

- Socialdemokraterna 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

Yvonne Kvist 

Avdelningschef 
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