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Miljö- och hälsoskyddstaxa för Båstads kommun 
 

 
Allmänna regler om kommunala avgifter  
 
Kommunens	rätt	att	ta	ut	avgifter		
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725), som har följande lydelse:  
 

”Kommuner	och	regioner	 får	 ta	ut	avgifter	 för	tjänster	och	nyttigheter	som	de	
tillhandahåller.	För	tjänster	eller	nyttigheter	som	de	är	skyldiga	att	tillhandahålla	
får	dock	avgifter	endast	tas	ut	om	det	följer	av	lag	eller	annan	författning”.	

	
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regleras i 
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet 
som motprestation. Avgiftsuttag enligt det andra stycket förutsätter att kommunen har 
rätt att meddela föreskrifter om avgifter enligt den lagstiftning som berörs.  
 
Bestämmelser om kommunens rätt att meddela föreskrifter om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken framgår av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).  Motsvarande be-
stämmelser finns i 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 
4 § strålskyddslagen (2018:396) och  i 11 § och 19 §§ lagen (2014:799) om sprängämnes-
prekursorer.  
 
Polluter	Pays	Principle	och	självkostnadsprincipen	
 
Principen om att förorenaren betalar, Polluter	Pays	Principle, ligger till grund för ekono-
miska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och innebär att den som 
orsakar skador i miljön ska betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Princi-
pen antogs på FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 och i EU:s Romfördrag (artikel 130 r). 
Med detta som grund har riksdagen haft som utgångspunkt att myndigheternas verksam-
het enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. 
 
För all kommunal verksamhet gäller  dessutom allmänt självkostnadsprincipen som ut-
trycks i 2 kap. 6 § kommunallagen: 
 

”Kommuner	och	regioner	får	inte	ta	ut	högre	avgifter	än	som	motsvarar	kostna‐
derna	för	de	tjänster	eller	nyttigheter	som	de	tillhandahåller”	

 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet (kommunen) 
och har ingen betydelse för kostnaderna i enskilda fall. Självkostnadsprincipen är en mål-
sättningsprincip som innebär att syftet med kommunens verksamhet inte får vara att ge 
vinst. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på 
direkta kostnader är personalkostnader, material och utrustning, försäkringar m.m. Exem-



 

 

pel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskost-
nader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrat-
ionskostnader bör också räknas med.  
 
Likställighetsprincipen		
	
Miljöbalken innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda 
fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala kostnaderna ska fördelas på 
dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall är däremot den 
s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.  
 

”Kommuner	och	landsting	skall	behandla	sina	medlemmar	lika,	om	det	inte	finns	
sakliga	skäl	för	något	annat”.			

	
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen inne-
bär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommun-
medlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma 
handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksam-
het. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kost-
nadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade 
taxor.  



 

Taxebestämmelser  
	
Inledande	bestämmelser			
	
1 § Denna taxa gäller avgifter för Båstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn en-
ligt 

1. Miljöbalken,  bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde 

2. Strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och de före-
skrifter som meddelats med stöd av lagen 

3. Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och föreskrifter meddelade med 
stöd av lagen. 

2 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften den avgift som kommunfullmäktige be-
stämt i kronor per hel timme handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt hand-
läggning sker.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning med anledning av ansökan om tillstånd, dispens, undantag eller an-
mälan av verksamhet eller åtgärd (Taxebilaga 1) 

2. Återkommande tillsyn över verksamheter som anges i Taxebilaga 2 
3. Tillsyn i övrigt.  

Avgiftsuttag sker genom en fast	avgift eller en timavgift. Avgiften beräknas genom att till-
delad handläggningstid (fast avgift) eller faktiskt nedlagd handläggningstid (timavgift) 
multipliceras med gällande timavgift enligt 7 §.  
 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för   

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och inte 
kräver utredning 

2. Ansökan eller anmälan som återkallas innan handläggning påbörjas 
3. Handläggning som sker med anledning av att beslut fattade av myndighetsnämn-

den överklagas 
4. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 975 kronor per hel timme handlägg-
ningstid.  
 
6 § Beslut om avgift fattas av myndighetsnämnden. 
 
Avgifter	för	ansökningar	och	anmälningar			
	
7 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens, undantag eller handläggning 
av anmälan ska betalas i form av en fast	avgift eller en timavgift enligt vad som anges i 
Taxebilaga 1.  
 
Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.   
 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.  
 
8 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 
den har besiktigats och godkänts av myndighetsnämnden ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid besiktningen och ny 



 

besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare hand-
läggningstiden. 
 
9 § Sökanden är i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 
kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kun-
görelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungö-
relser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd.   
 
Avgifter	för	tillsyn			
	
10 § Avgift för återkommande tillsyn ska betalas i form av en fast	årlig	tillsynsavgift		eller 
en timavgift	enligt vad som anges i Taxebilaga 2.  
	
Fast årlig tillsynsavgift motsvarar den årliga tillsynstid som myndighetsnämnden tilldelat 
verksamheten i Taxebilaga 2 och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som 
följer efter det att verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas ti-
mavgift ut. Fast årlig tillsynsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat ka-
lenderår som verksamheten bedrivs. 
 
Timavgift motsvarar faktiskt nedlagd tillsynstid och ska betalas i efterskott.  
 
11 § Om en verksamhet omfattar flera verksamheter enligt Taxebilaga 2 ska full avgift be-
talas för den verksamhet som medför den högsta avgiften med ett tillägg på 25 procent av 
summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.  
 
12 § Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor eller inte efterföljer förelägganden eller förbud, eller som föranleds av 
extraordinära händelser ingår inte i den årliga tillsynsavgiften. För sådan tillsyn tas en ex-
tra tillsynsavgift ut i form av timavgift.  
 
13 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift.  
 
Timavgift		
	
14 § I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid (timavgift) av-
ses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid myndighets-
nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, re-
visioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt före-
dragning och beslut.   
 
15 § Timavgift tas ut för varje nedlagd halvtimme handläggningstid.  
 
16 § För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 
och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsom-
marafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.    
 
17 § Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den enligt  
5 § fastställda avgiften med en  procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lö-
nekostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret.  
 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020. 



 

Nedsättning	av	avgift		
	
18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,  tillsyns-
behov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i 
ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.  
 
19 § Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av myndighetsnämnden.    
 
Avgiftens	erläggande			
	
20 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av sö-
kanden.   
 
21 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bed-
riva verksamheten eller vidta åtgärden.  
 
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av utövaren av den verksamhet eller åtgärd som föranle-
der avgiften.  
 
23 § Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 
10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  
 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Båstads kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i faktura.    
 
Verkställighet		
	
25 §  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 utsökningsbalken.   
 
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och till-
syn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift 
ska gälla omedelbart, även om det överklagas.   
 
28 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla omedel-
bart om inte annat bestäms.  
 
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 
länsstyrelsen.   
 
29 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till förvalt-
ningsrätten. 
 
30 § Av 17 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att miljö-
nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen. 
 
 
 
 









Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

2 kap. MPF JORDBRUK

Djurhållning

1.11 B 9 Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar 
eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20 C 6 Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20-01 U 3 Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 
djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20-02 U T Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 30 
djurenheter

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

1.30 C 6 Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

1.30-01 U 3 Uppodling av jordbruksmark som är större än 30 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion.

1.30-02 U 3 Växthus, fruktodling eller annan kemikalieintensiv odling.

1.30-03 U T Anläggning för torkning av gödsel.

1.30-04 U T Uppodling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 
30 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion.

3 kap. MPF FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

5.20 C 6 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §.

5.20-01 U 3 Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår.

4 kap. MPF UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter

10.20 B 18 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.

10.20-01 U 3 Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

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

10.30-01 U T Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton totalt 
uttagen mängd naturgrus.

Taxebilaga 2 Tillsynsavgifter 



10.40 C 9 Täkt för markinnehavarans husbehov av 1. mer än 10 000 ton berg 
(total uttagen mängd) 2. torv med ett verksamhetsområde på större 
än 5 ha, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter total uttagen mängd 
torv. 

10.40-01 U T Täkt för markinnehavarans husbehov av 1. högst 10 000 ton berg 
(total uttagen mängd 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 
5 ha eller 3. högst 50 000 kubikmeter total uttagen mängd torv. 

10.50 C 6 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 
andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 2. utanför område som omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs 
på samma plats under en längre tid än 30 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.50-01 U T Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 
andra jordarter 1. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 2. utanför område som omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs 
på samma plats under högst 30 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.60 C 6 Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv 
per kalenderår.

10.60-01 U T Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per 
kalenderår.

Råpetroleum, naturgas och kol

11.30 C 9 Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

Annan utvinningsindustri

13.70 C 9 Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

5 kap. MPF LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier

15.20 B 30 Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men 
högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår

15.30 C 9 Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 
500 ton slaktvikt per kalenderår

15.30-01 U 6 Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår

Livsmedel av animaliska råvaror

15.50 C 9 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.

15.50-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
högst 50 ton per kalenderår.

Rökeri

15.80 C 9 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton 
rökta produkter per kalenderår.

15.80-01 U 6 Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår.

Livsmedel av vegetabiliska råvaror



15.101 C 9 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.

15.101-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
högst 2 000 ton per kalenderår.

Kvarnprodukter

15.125 C 9 Anläggning för 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. 

15.125-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, 
med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 9 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 år.

15.151-01 U 6 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per år.

Mjölkprodukter

15.180 C 9 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.

15.180-01 U 6 Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår som 
kalenderårsmedelvärde.

Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 9 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 
per kalenderår.

15.200-01 U 6 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av högst 100 ton per kalenderår.

15.220 C 9 Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 
10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.

15.220-01 U 6 Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av högst 10 
ton per kalenderår.

15.240 C 9 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.

15.240-01 U 6 Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 
genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av 
högst 10 ton per kalenderår.

15.260 C 9 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.



15.260-01 U 6 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 
eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

15.270-01 U 6 Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 
kalenderår eller för framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter.

15.280 C 9 Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton 
kaffe per kalenderår.

15.280-01 U 6 Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.

15.310 C 9 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 och vegetabiliska råvaror

15.340 C 9 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.

15.340-01 U 6 Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
högst 500 ton foder per kalenderår.

15.360 C 9 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.

15.360-01 U 6 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.

15.380 C 9 Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer 
än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 33 § eller endast innebär paketering.

15.380-01 U 6 Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 
500 ton per kalenderår eller anläggning med endast packetering.

6 kap. MPF TEXTILVAROR

17.30 C 9 Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 
mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

17.30-01 U T Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

7 kap. MPF PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30 C 9 Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men 
högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.

18.30-01 U 6 Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar 
eller skinn per kalenderår.

8 kap. MPF TRÄVAROR



20.10 C 9 Anläggning för behandling av trä och 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.

20.30 C 9 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 
6 000 kubikmeter per kalenderår.

20.30-01 U 6 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 
000 kubikmeter per kalenderår.

20.40 C 9 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.

20.40-01 U 6 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 högst 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller  2. pellets eller 
briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår.

20.60 C 9 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.

20.80 C 9 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 §.

20.80-01 U 6 Anläggning för lagring av  1. högst 2 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning, 2. högst 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 
inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. högst 500 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 
tillståndspliktig enligt 8 §.

20.90 C 9 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.



20.90-01 U 6 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. högst 20 000 
kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) i vatten.

20.91 C 9 Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 
blånadssvamp.

9 kap. MPF MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.10-01 U 6 Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 1§.

21.40-01 U 6 Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

10 kap. MPF FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

22.10 C 9 Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 

22.20 C 9 Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

22.40 C 9 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 §.

22.40-01 U 6 Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 50 
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av 
processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

12 kap. MPF KEMISKA PRODUKTER

Läkemedel

24.40 C 9 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 §. 

24.41 C 9 Anläggning för behandling av mellanprodukter.

Annan kemisk tillverkning

24.44 C 9 Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

24.46 C 9 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material,  2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 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 §.



24.46-01 U 6 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 2, högst 10 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §, 3, högst 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.

24.47 C 9 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.

24.47-01 U 6 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår 
eller högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår. 

13 kap. MPF GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11 C 9 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 2000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår.

25.11-01 U 6 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.

25.30 C 9 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 §.

25.30-01 U 6 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår.

25.50 C 9 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.

25.50-01 U 6 Anläggning där produktionen baseras på högst 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.

14 kap. MPF MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30 C 9 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. 



26.30-01 U 6 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av 
glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram 
glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller  2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 

26.40 C 9 Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

26.51-01 U 6 Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller 
används.

26.60 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter 
per kalenderår.

26.60-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter 
per kalenderår.

Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår.

26.100-01 U 6 Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 
produktion på högst 5 ton per kalenderår.

26.110 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller 
lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller 
cement per kalenderår. 

26.110-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller 
lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller 
cement per kalenderår. 

26.120 C 9 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår.

26.120-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår.

Andra mineraliska produkter

26.150 C 9 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.

26.150-01 U 6 Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod.

26.160 C 9 Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.

26.180 C 9 Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.

15 kap. MPF STÅL OCH METALL

27.60 C 9 Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 
om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.

27.60-01 U 6 Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 
om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.

27.140 C 9 Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

27.140-01 U T Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.



16 kap. MPF METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 9 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
plast.

28.30-01 U 6 Anläggning för våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, 
om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

28.40 C 9 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.40-01 U 6 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.71 C 9 Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.

28.71-01 U 6 Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

28.90 C 9 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg.

28.95 C 9 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, 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.

28.95-01 U 6 Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2, 3, 4 eller 6 § 2. betning högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. 
blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. 
våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av högst 50 kilogram, eller  6. metallbeläggning 
med vakuummetod med en metallförbrukning av högst 500 
kilogram per kalenderår.

17 kap. MPF ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 9 Anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller 
kvicksilver

31.60 C 9 Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

18 kap. MPF METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9 Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 
kalenderår.

34.10-01 U 6 Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 
kalenderår.

34.20 C 9 Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon



34.40 C 9 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. 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.40-10 U 6 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till högst 3,5 ton, eller 2, högst 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9 Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning 
av motordrivna luftfartyg, eller 3. reparation av motordrivna 
luftfartyg. 

Maskinell bearbetning

34.70 B 30 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 §.

34.80 C 9 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter.

34.80-01 U 6 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.

34.80-02 U 3 Fordonsverkstad på mer än 500 kvadratmeter 

34.80-03 U T Fordonsverkstad på upp till 500 kvadratmeter 

Gas- och oljeplattformar

35.10-01 U 6 Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära 
kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll 
eller liknande åtgärd. 

Skeppsvarv

35.20 C 9 Skeppsvarv. 

19 kap. MPF FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL



39.30 C 9 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.

39.35 C 9 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.

39.35-01 U T Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 
med högst 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av 
reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar.

39.50 C 9 Anläggning där det per kalenderår förbrukas  1. mer än 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel, eller  2. mer än totalt 5 ton 
organiska lösningsmedel.

39.50-01 U T Ej anmälningspliktiga anläggningar med förbrukning av organiska 
lösningsmedel. 

20 kap. MPF HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER



39.70 C 9 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 
1272/2008 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 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. Förordning (2016:1188).

39.70-01 U 6 Anläggningar enligt ovan under anmälningspliktig nivå. . 

39.90 C 9 Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 
eller annat träbränsle per kalenderår.

39.90-01 U 6 Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 
eller annat träbränsle per kalenderår.

21 kap. MPF GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 
Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9 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.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

40.20 C 9 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



40.60 C 9 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.

40.60-01 U 6 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av  
1. högst 500 kilowatt om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller  2. högst 10 
megawatt om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas.

40.70 C 9 Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 
20 megawatt.

Vindkraft

40.100 C 6 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.

40.100-01 U 3 Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre 
än 50 meter.

Värme- och kylanläggningar

40.110 C 9 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.

40.110-01 U 6 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av högst 10 
megawatt.

40.120 C 9 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar.

40.120-01 U 6 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar.

23 kap. MPF FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 18 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.

50.10-01 U 12 Anläggning för tvättning av fler än 3000 men. högst 5 000 
personbilar per kalenderår, eller fler än 600 men högst 1 000 andra 
motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-02 U 6 Anläggning för tvättning av fler än 1000 men. högst 3 000 
personbilar per kalenderår, eller fler än 350 men högst 600 andra 
motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-03 U 3 Anläggning för tvättning av  högst 1 000 personbilar per kalenderår 
eller högst 350 andra motordrivna fordon per kalenderår.



50.20 C 9 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.

50.20-01 U 6 Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

24 kap. MPF HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

63.10-01 U 6 Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 
1 350. Tillståndsplikten gäller inte 1. hamn för Försvarsmakten, 
eller  2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår.

63.20 C 9 Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

63.20-01 U 9 Fritidsbåtshamn med uppläggning eller upptag för mer än 50 båtar. 

63.20-02 U 3 Fritidsbåtshamn med uppläggning eller upptag för högst 50 båtar. 

Flygplatser

63.50 C 9 Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen 
är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

63.50-01 U 6 Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. 

25 kap. MPF LABORATORIER

73.10 C 9 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 
större än 5 000 kvadratmeter.

73.10-01 U 6 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 
högst 5 000 kvadratmeter.

26 kap. MPF TANKRENGÖRING

74.20 C 9 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används 
för förvaring eller för transport av kemiska produkter.

27 kap. MPF HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 9 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.10-01 U 6 Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.10-01 U 3 Tandläkarmottagningar.

85.20 C 9 Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 
används som steriliseringsmede

28 kap. MPF RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 B 30 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.

90.11 B 30 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer 
eller fler.

90.11-01 U T Avloppsledningsnät med tillhörande installationer. 

90.16 C 9 Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. 

90.16-01 U 6 Avloppsreningsanläggningar för mer än 25 men högst 200 
personekvivalenter med utsläpp till mark eller vatten

90.16-02 U T Avloppsreningsanläggningar för högst 25 personekvivalenter.



90.16-03 U 3 Dagvattenanläggningar. 

90.16-04 U 3 Avloppsreningsanläggning för tvätt av grönsaker

29 kap. MPF AVFALL

Förbränning

90.230 C 9 Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår.

90.230-01 U T Förrbränningsanläggningar under anmälningspliktig nivå. 

Deponering

90.281 C 9 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.

90.281-01 U 6 Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

90.300-i B 64 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.

90.341 C 9 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. 

90.341-01 U T Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt. 

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i 
egen verksamhet

90.391 C 9 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. 

Biologisk behandling

90.171 C 9 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.

90.171-01 U T Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. 
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är högst 10 ton  per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och 
trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår.

Animaliskt avfall

90.251 C 9 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

90.141 C 9 Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa.

Uppgrävda massor



90.370 C 9 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

90.382 C 9 Konvertering av smittförande avfall på sjukhus. 

Avvattning

90.375 C 9 Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas 
är högst 2 000 ton.

Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 9 Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk 
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton 
per kalenderår, eller verksamhet som genom krossning, siktning 
eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.80 C 9 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. 

90.80-01 U T Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 
ton per kalenderår.

Elavfall

90.90 C 9 Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla 
avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan 
ytterligare behandling.

Uttjänta fordon

90.120 C 9 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

90.29 C 9 Förbereda avfall för återanvändning.

Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 B 13 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.

90.40 C 9 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. 

90.40-01 U T Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 10 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  2. högst 
10 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 



90.60 C 9 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, 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.

90.60-01 U T Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 200 kilogram och 
utgörs av olja,  2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,  5.högst 200 
kilogram i andra fall.

Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520 C 9 Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 
lagring av koldioxid

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

90.430 C 9 Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.

90.430-01 U 6 Yrkesmässig verksamhet som behandlar avfall, eller yrkesmässig 
verksamhet som samlar in eller transporterar avfall, förmedlar avfall 
för återvinning eller bortförskaffande, handlar med avfall eller där 
farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga 
verksamheten. (Miljötillsynsförordningen 10 a §).

30 kap. MPF SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR

92.20 C 6 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. 

92.20-01 U 3 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.

92.30 C 6 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

92.30-01 U 6 Golfbanor med mer än 9 hål. 

92.30-02 U T Golfbanor med högst 9 hål och andra tränings- och 
tävlingsanläggningar under anmälningspliktig nivå. 

31 kap. MPF TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Gäller ej  
manläggningar där   1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 
2 §, eller om  2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 
§. Förordning (2016:1188).

93.10-01 U 6 Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn eller tvätteri för mer än 2 
ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten 
leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

MTF (2011:13) MILJÖTILLSYNSFÖRORDNINGEN

2 kap. MTF Skydd av områden 

9 § U T Tillsyn av vattenskyddsområden

9 § U T Strandskyddstillsyn



9 § U T Tillsyn av naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden som 
kommunen har beslutat eller meddelat föreskrifter om. 

2 kap. MTF Övriga verksamheter och åtgärder 

31 § U T Vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt 
som kommunen har föreskrivit om.

31 § U T Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor 
i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. 
miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 
över primärleverantörers utsläppande på marknaden enligt 21 § 
första stycket.

31 § U T Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade 
ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 
1005/2009. Förordning (2016:1131).

Lag (2014:799) SPRÄNGÄMNESPREKURSORER

6 § U T Verksamheter med försäljning av sprängämnesprekursorer

FMH (1998:899) HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Bostäder

45 § UH T Bostäder med fler än 500 lägenheter inom samma bostadsområde

45 § UH T Bostäder med högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde

Lokaler för undervisning etc. 

38 § H 6 Förskola, grundskola, gymnasieskola etc. med fler än 30 elever

38 § H 3 Förskola, grundskola, gymnasieskola etc. med högst 30 elever

45 § UH T Övriga lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Samlingslokaler

45 § UH 3 Samlingslokaler för fler än 50 personer

45 § UH T Samlingslokaler för högst 50 personer

Tillfälliga boenden

45 § UH 6 Hotell, pensionat etc. med fler än 50 bäddar. 

45 § UH T Hotell, pensionat etc. med högst 50 bäddar. 

45 § UH T Övriga tillfälliga boenden.

Idrottsanläggningar

38 § H 6 Bassängbad för fler än 5 badande per timme avsett för 
allmännheten eller som används av många människor. 

38 § H 3 Badtunnor och bassängbad för högst 5 badande per timme avsett 
för allmännheten eller som används av många människor. 

45 § UH 3 Gym 

45 § UH 3 Strandbad 

45 § UH 3 Camping

45 § UH 3 Idrottshallar 

45 § UH T Övriga idrottsanläggningar 

Yrkesmässig, hygienisk behandling

38 § H 3 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta (stickande/skärande 
verksamhet)

45 § UH T Frisersalong

45 § UH T Massage, kiropraktor, naprapat, sjukgymnast och liknande 

45 § UH T Övriga alternativa behandlingar 



Lokaler för förvaring av djur

45 § UH T Lokaler för förvaring av djur 

SSF (2018:506) STRÅLSKYDD

8 kap 2 § H 3 Solarier 




