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1. Inledande bestämmelser 

1 §  Avgift 

Avgift för handläggning av ärenden inom miljö- och byggnämndens 
ansvarsområde debiteras enligt denna taxa. 
 
2 § Taxans omfattning 

Avgiften innefattar: 
-  granskning av erforderliga handlingar 
-  inspektioner, besiktningar och resekostnader 
-  administrativa kostnader 
-  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 
 
3 § Timtaxa 
Beräkning av avgift 
Avgiften räknas fram genom att handläggningstiden multipliceras med 
gällande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser.  
 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in. 
 
Gällande taxa 
Plan- och byggärenden, se kap 2. 
Livsmedelsärenden, se kap 3. 
Miljö- och hälsoskyddsärenden, se kap 4. 
 
4 § Kungörelser 

I ärenden där kungörelse/annonsering erfordras enligt gällande lag-
stiftning bekostas faktiska annonskostnader av sökanden. 
 
5 § Remisser 

I ärenden där remisser erfordras enligt gällande lagstiftning bekostas 
faktiska remisskostnader av sökanden. 
 
 
6 § Erläggande av avgift 

Avgiften erläggs av sökanden, verksamhetsidkaren, innehavaren etc 
mot räkning när: 
-  denne tillställts miljö- och byggnämndens beslut 
-  nytt kalenderår inträtt 
-  inspektion utförts 
-  mätning eller provtagning utförts 
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7 § Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmåls-
ränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
 
8 § Ändring av avgift 

Om skäl som inte kunnat förutses föreligger får miljö- och byggnämn-
den medge skälig ändring av avgift. 
 

9 § Lagrum för taxa 

Miljö- och byggnämndens ansvarsområde har genom beslut om dele-
gation och reglemente fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Generella bestämmelser för kommunens rätt att ta ut avgift regleras i 
kommunallagen (1991:900) 8 kap 3 b och c §. 
 
Nämndens rätt att ta ut avgift följer av kommunfullmäktiges beslut att 
anta taxan samt av de lagrum som anges inom varje kapitel. 
 
10 § Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan får överklagas i den 
ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kapitel kom-
munallagen. 
 
11 § Förändring av taxan 

Miljö- och byggnämnden beslutar om översyn av taxan. 
 
12 § Årliga förändringar av taxan 

Miljö- och byggnämnden ska för varje (kalenderår) avgiftsår besluta att 
höja i denna taxa fastställda timavgift med en procentsats som motsva-
rar de 12 senaste månadernas förändring i Sveriges kommuner och 
landstings, SKL:s, Prisindex kommunal verksamhet, PKV. 
 
13 § Förändring av taxan som följd av lagändring 

Miljö- och byggnämnden har rätt att göra sådana förändringar av taxan 
som är en direkt följd av lagändringar inom verksamhetsområdet. 
 
14 § Verkställighet 

Denna taxa ska tillämpas från och med att den antas och ska gälla för 
ärenden som kommer in från och med detta datum. 
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2. Plan- och bygglagen  

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas 
ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eller kommunalla-
gen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller 
tjänsten.  
 
Timavgift: 780 kronor/tim 
 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.  
 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap PBL. Där anges i 8 § 
att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 
 
1.  beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 

slutbesked och ingripandebesked, 

2.  beslut om lov, 

3.  tekniska samråd och slutsamråd, 

4.  arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5.  upprättande av nybyggnadskartor, 

6.  framställning av arkivbeständiga handlingar,  

7.  kungörelser enligt 9 kap 41 § tredje stycket, och andra tids eller 
kostnadskrävande åtgärder Lag (2011:335) 

 
Timkostnad vid handläggning av ej fastställda kriterier exempelvis 
planläggning är timtaxa + moms. 
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Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av permanentbostäder,  
kontors- och industrilokaler. 

  
 

     Avgift 
       1 tim+BYA*0,025 tim 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av enkla* byggnader  
       Avgift 
       1 tim+BYA*0,018 tim  
        
 *Mindre komplementbyggnader, oisolerade förråd, fritidshus <80 m², garage, carport 
        

Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av anläggningar mm  
        
 Typ    Antal  Avgift 
 Vindkraftverk    1-4 st  25 tim 
 Vindkraftverk    > 4 st  20 tim 
 Radio/telemast, torn + teknikbod 1 st  5 tim 
 Radio/telemast, torn + teknikbod >1 st  7 tim 
 Nät/pumpstation     4 tim 
 Anläggning* på land     3 tim + Yta*0,002 tim 
 Mindre anläggning, p-plats, materialupplag mm. <200 m² 2½ tim 
   
 *Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):   
 Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,  

 

Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana. 
Enkla anläggningar t ex motorbana och skjutbana, 50% reduktion av timavgiften. 
 
Anläggning i vatten      

     
 Typ Antal Yta Avgift 
 Brygga, såväl ponton som fast anlagd 1-9 båtar  Ej bygglovsplikt 
 Småbåtshamn   10-12 båtar <5000 m² 30 tim 
 Marina    >12 båtar >5000 m² 60 tim 
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Bygglovsavgift övrigt      
     Antal  Avgift 
 Balkong eller inglasning av balkong 1-4 st Oavsett storlek 2 tim 
 Balkong eller inglasning av balkong >5 st Oavsett storlek 4 tim 
 Skärmtak     15-30 m² 2 tim 
 Skärmtak     >30 m² 3 tim 
 Mindre fasadändring (omfärgning, byte av taktäckning) 1 tim 
 Större fasadändring (fönster, dörrar, takkupor, ändring av fasadmaterial)                                                                       2½ tim 
 Murar/plank vid enbostadshus  1 tim 
 Större murar/plank, bullerplank-stabilitet  4½ tim 
 Växthus, lusthus och liknande, oisolerat ≤ 50 m2 1½ tim 
 Solfångare större än 50 m² eller 50% av befintlig takyta  1½ tim 
 Frivilligt bygglov    Enl normalt bygglov 
 Mindre* skylt inom planområde <0.2 m² Ej bygglovsplikt 
 Skylt/vepa i samband med byggnationer (tillfällig). <15 m² Ej bygglovsplikt 
 Skylt/vepa med liten omgivningspåverkan (ej belyst). 0.2-15 m² 2 tim 
 Skylt/vepa med liten omgivningspåverkan (belyst). 0-15 m² 2½ tim 
 Skylt/vepa med stor omgivningspåverkan (ej belyst). >15 m² 3½ tim 
 Skylt/vepa med stor omgivningspåverkan (belyst). >15 m² 4 tim 

 
Marklov (schaktning eller fyllning >0.5 m) inkl. startbe-
sked.  1½ tim 

 Tält, oisolerade lagerhallar mm. 0-600 m² 2½ tim 
 Tält, oisolerade lagerhallar mm. >600 m² 4 tim 
 Bygglov för ändrad användning 1 tim+BYA*0,01tim 

*förutsatt att skylten sitter på en byggnad, på bottenplanet, ej skymmer viktiga detaljer, 
tjocklek på max 10 cm samt ej är belyst. Avser en skylt. 

        
Anmälan, tekniskt samråd mm    

     Vindkraftverk BYA<100 m² BYA>100 m² 
     Avgift Avgift Avgift 

 
Administration, inkl arkivering och re-
gistrering av kontrollansvarig ½ tim ½ tim ½ tim 

 
Startbesked, inkl tekniskt samråd 
och fastställande av kontrollplan 

18 tim/verk* 
12 tim/verk 

2½ tim 
 

4 tim 
 

 Startbesked vid enkla** byggnader eller rivning ½ tim  
 Rivning med krav på rivningsplan (inom planlagt område). 1½ tim 3 tim 
 Arbetsplatsbesök   1½ tim 1½ tim 1½ tim 
 Slutsamråd inkl slutbesked Ingår 1½ tim 2½ tim 

 
Slutbesked, avslut eller interim-
istiskt slutbesked Ingår 1 tim  

     
 Attefallshus, bostad <25m2  7 tim  
 Attefallshus <25m2  4 tim  
 Takkupa  2 tim  
 Tillbyggnad bostadshus <15m2  5 tim  
 *För ej lovpliktiga vindkraftverk 

**Nybyggnad av komplementbyggnad > 25 m2 < 40 m² inom planlagt område (garage, carport, förråd). 
*** Inklusive tekniskt samråd, ett platsbesök och fastställande av kontrollplan  
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Rivningslov (inom planlagt område).   
       Avgift 
       1 tim+BYA*0,01tim  
        

Underrättelse och expediering   
       Avgift 
 1-5 sakägare      1 tim 
 6-9 sakägare      1½ tim 
 >10 sakägare     2 tim 
 Kungörelse      Faktisk annonskostnad + 1 tim 
 Kung. av beslut i post & inrikes tidningar  Faktisk annonskostnad + ½ tim 
        

Justering av bygglovsavgifter   
       Avgift 
 Lokaliseringsprövning utanför planlagt område  1.25 x lovavgift 
 Prövning av liten avvikelse inom planlagt område 1.2 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov  0.5 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov förlängning  0.3 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov säsong  0.5 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov säsong förlängning 0.3 x lovavgift 
 Liten ändring av sökt byggnadslov innan påbörjande 0.1 x lovavgift 
 Förnyelse av lov = ny prövning  0.8 x lovavgift 
        

Planbesked, villkorsbesked, strandskyddsdispens  
       Avgift 
 Planbesked enkel åtgärd* Lag (2011:335)  10 tim 
 Planbesked medelstor åtgärd **Lag (2011:335) 15 tim 
 Planbesked stor åtgärd *** Lag (2011:335)  18 tim 
 Strandskyddsdispens Se taxans kap 4 miljöbalken, bilaga 1  
 Förhandsbesked  3½ tim 
 Ingripandebesked enl.11 kap. 7 §,   Timtid 
        
 * Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter 
eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en 
markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovan. 

 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 
 3.Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. 
  

 

** Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte 
uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd 
 

 *** Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt 

omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller 
ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

 
 
 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  
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Plankostnadsavtal      

 Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. 
 
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund 
av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 
 
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut 
för berörd byggrätt inom det område som ändrats. 

 
 
 
 

 
 

Anmälan* (ej bygglovspliktiga åtgärder).   
       Avgift 
 Nyinstallation av eldstad med tillhörande rökrör 2 tim 
 Byte av eldstad eller rökrör   1 tim 
 Nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilationssystem 2½ tim 
 Mindre ändring av bärande konstruktion eller brandskyddet 2 tim 
 Större ändring av bärande konstruktion eller brandskyddet 5 tim 
 Stambyte flerbostadshus     4 tim 
 Rivning utanför planlagt område  1½ tim 
 
 * startbesked, kontrollplan och slutbesked ingår i avgift 
        

Övriga ärenden      
               Avgift 
 Anstånd       

 
Avslag på såväl byggnadslov, marklov eller för-
handsbesked 0.3 x debiterad taxa 

 Återkallande av ansökan     Handlagda moment debiteras 
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3. Livsmedelslagen  

Inledande bestämmelser 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för Strömsunds kommuns kostnader för offentlig 
kontroll enligt EG:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, 
livsmedelslagen (2006:04), lagen om foder och animaliska biprodukter 
(2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgif-
ter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 
 
2 § 

Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 
2. registrering av anläggning 
3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt 
 
3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefo-
gat. 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsme-
dels-lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de 
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
4 § 

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
Miljö- och byggnämnden som är ansvarig för handläggning av den ansö-
kan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldig-
het. 
 
Timtaxa (timavgift) 

5 § 

För planerad offentlig kontroll enligt 11 § är den årliga avgiften 1 008 kro-
nor per timme kontrolltid som tilldelats enligt riskklassningen. För extra of-
fentlig kontroll enligt 16 § och handläggning av registreringsärenden är av-
giften 884 kronor per timme kontrolltid. Extra offentlig kontroll som utförs  
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, ny-
årsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgift för registrering 

6 § 

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
motsvarande en timmes handläggning. 
 
Årlig kontrollavgift och bemanningsavgift 

7 § 

För planerad offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas. 
 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tillde-
lar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av an-
läggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag 
och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestäm-
ning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till 
nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften successivt ökar för 
varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassi-
ficering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. Den 
årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av väg-
ledningens tabeller. 
 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras 
med timtaxan. 
 
8 § 

För planerad offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kon-
trollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och 
byggnämnden fastställt för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med 
hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och kon-
sumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämn-
dens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Statens jordbruks-
verks gällande vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar 
och beräkning av kontrollavgifter om offentlig kontroll av foder och anima-
liska biprodukter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfaren-
hetsklass framgår av vägledningens tabell. Den årliga kontrollavgiften 
(timmar) multipliceras med timtaxan. 
 
9 § 

Om en tillämpning av 11 eller 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet 
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kon-
trolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontroll-
behov. 
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10 § 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. 
 
Om en anläggning placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas an-
nan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande ka-
lenderåret. 
 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det att verksamheten vid anläggningen har upphört. 
 
11 § 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar an-
läggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
 
Avgift för extra offentlig kontroll 

12 § 

Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd arbets- 
och restid enligt timtaxan, samt för de faktiska kostnaderna för provtagning 
och analys av prover. 
 
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevna-
den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande 
efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna 
vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kost-
nader som den extra offentliga kontrollen medför.  
 
Höjning eller nedsättning av avgift 

13 § 

Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnämnden i ett enskilt ärende 
besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas. 
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Avgiftens erläggande m.m. 

14 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömsunds kommun ge-
nom dess miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i faktura. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 

15 § 

Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter 
framgår det att kommunal nämnden får förordna att dess beslut om avgift 
ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
16 § 

Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biproduk-
ter överklagas miljö- och byggnämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen. 
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4. Miljöbalken och strålskyddslagen 

1 §  Lagrum för taxa 

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kapitel 1 § får kommunen ta ut avgift 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens ansvarsområde samt förord-
ningar och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken eller EG:s för-
ordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Kommunen bestämmer 
själv avgiftens storlek.  
 
Enligt strålskyddsförordningen (1988:293) 16a § får kommunen meddela fö-
reskrifter om avgift för sin tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen. 
 
2 §  Avgiftens storlek 

Avgiften räknas fram genom att handläggningstiden multipliceras med gäl-
lande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser. 
 
Avgiften betalas som årlig avgift, avgift vid prövningstillfället eller ti-
mavgift. För stadigvarande miljöfarlig verksamhet som ej finns med i bilaga 
2 fastställs verksamhetens riskklass individuellt. 
 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet 
som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av 
de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 
 
För anläggningar med hälsoskyddstillsyn som är små eller omfattar flera 
verksamheter reduceras avgiften enligt tabell 4:3:1 eller 4:3:2 
 
Avgiftstyper 

3 §  Årlig avgift 

För verksamheter som ingår i avgiftsklass i bilaga 2 eller 3 ska en fast årlig 
tillsynsavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den tillsynstid miljö- och 
byggnämnden fastställer för anläggningen. Tillsynstiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen med hänsyn till typ av verksamhet, pro-
duktionens storlek och sårbarhet hos de människor och den miljö som verk-
samheten påverkar. Utgångspunkt för riskbedömningen är Sveriges kom-
muner och landstings ”Taxa utifrån risk- och resursbedömning, miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd”. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass 
och riskklass framgår av tabell 4:1. 
 
För branscher eller verksamheter som ej finns med i bilaga 2 eller 3 får 
miljö- och byggnämnden besluta om avgiftsklass i det enskilda fallet. Den 
årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med 
aktuell timtaxa. 
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Avgift ska betalas per kalenderår och av den som bedriver verksamheten 
den 1 januari det år avgiften avser.  
 
För tillfälliga miljöfarliga verksamheter där taxan i övrigt inte är tillämpbar 
kan timtid debiteras. 
 
4 §  Avgift vid prövning 

För prövning av verksamheter som ej ingår i riskklassningssystemet enligt 3 
§ ska en avgift betalas vid prövningstillfället. Avgiftens storlek anges i bi-
laga 1. För tillsyn av befintliga anläggningar i denna kategori debiteras ti-
mavgift. 
 
5 §  Timavgift 

Timavgift tas ut då tillsyn eller annat arbete lagts ned och ej går att införa i 
någon av de tidigare avgiftskategorierna. Timavgift tas ut för varje halv 
timme påbörjad handläggningstid. Med handläggningstid avses den sam-
manlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspekt-
ioner och kontroller, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och 
beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och 
samma resetillfälle överstiger två timmar. För inspektioner, mätningar och 
andra kontroller som utförs vardagar mellan kl. 19.00 och 07.00, lördagar, 
söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Avgift enligt timtaxa ska betalas av den som bedriver eller avser bedriva 
verksamheten eller vidta den åtgärd som föranleder avgiften. 
 
Timavgift: 884 kronor/timme 
 
6 §  Övriga kostnader 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för sakkunniga som har tillkallats av kommunen 
och för kungörelser i ärendet (enligt 19 kap 4 och 5 § miljöbalken). Sökan-
den är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap miljöbalken (kommunala 
skyddsområden för t.ex. naturvård, kulturvård, vattentäkt) eller förord-
ningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Utöver vad 
som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl. a. enligt 26 
kap 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap 2 
§ miljöbalken för rättegångskostnader. 
 
Vid avslag debiteras en ½ timmes avgift. 
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7 §  Förändring av avgift utifrån erfarenheter från tillsyn 

Krävs ytterligare tillsyn över en verksamhet än vad som har debiterats uti-
från taxebilaga 2 och 4:1 kan timavgift debiteras.  
 
Om en verksamhet bedöms ha ett tillsynsbehov som inte motsvarar den 
debiterade tillsynstiden kan miljö- och byggnämnden besluta att förflytta 
verksamheten till riskkolumn A eller B i tabell 4:1. 
 
Undantag 

8 §  Undantag från taxan 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

-  Tillsyn som föranleds av klagomål som visat sig vara obefogat. 
-  Handläggning som föranleds av att kommunalt beslut enligt miljöbal-

ken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 
-  Ärenden vars totala handläggningstid understiger 30 minuter. 
 

Bilagor till kapitel 4 

 
Bilaga 1 Avgifter för prövning och tillsyn 
 
Bilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
 
Bilaga 3 Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 
 
Bilaga 4 Inplacering i riskkolumn och fastställande av årlig tillsynstid 
 
 Tabell 4.1  Årlig tillsynstid 
 
 Tabell 4.2  Riskbedömning miljöfarlig verksamhet 
 
 Tabell 4.3  Riskbedömning hälsoskyddsverksamhet 
 
 Tabell 4.3.1 Reducering av avgift för skola och barnomsorg 
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5. Uppdragsverksamhet 

1 §  Uppdragsverksamhetens omfattning. 

Miljö- och byggnämnden kan utföra uppdrag åt enskilda, företag, andra 
myndigheter och åt andra avdelningar inom kommunförvaltningen under 
förutsättning att uppdraget inte leder till att myndighetsutövningen påver-
kas eller att jäv uppstår. 
 
Sådana uppdrag är jämställda med annat konsultarbete. Uppdragsgivare 
ska betala moms för sådana uppdrag. Kommunens möjlighet att bedriva af-
färsverksamhet regleras i kommunallagen. För sådant arbete debiteras, efter 
avtal med beställaren, timtid, timavgift 884 kronor/timme (exkl moms).  
 
2 §  Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Miljö- och byggnämnden kan på uppdrag utföra skisser, utveckla idéer och 
förslagsprogram m m som ska ligga till grund för detaljplaner och områ-
desbestämmelser. 
 
3 §  Kommunala kartor 

Kommunens kartmaterial är upphovsmässigt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet 
för visst ändamål. Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tid och till visst 
angivet ändamål. Avtal träffas i varje enskilt fall om ersättning och upplå-
telseform beroende på det angivna ändamålet av kartmaterialet. 
 
Kommunens kostnader för grundkartan ska normalt inräknas i underlaget 
för planavgiften när sådan avgift tas ut i samband med t.ex. bygganmälan. 
Begär någon däremot grundkarta av kommunen för att exempelvis upp-
rätta detaljplan på egen bekostnad eller för annat kommersiellt ändamål 
kan kommunen ta ut en avgift för digitala kartor. I avgiften ingår ej kostna-
der för kopiering, utplottning och maskintid. 
 
Digital primärkarta 1000 kr/ha (exkl moms) 
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Bilaga 1. Avgifter för prövning och tillsyn 
 
(AVGIFT = HANDLÄGGNINGSTID X TIMAVGIFT) 
NATURVÅRD kapitel 7-8 miljöbalken 

Prövning Avgift 
Strandskyddsdispens, beslut i miljö- och byggnämnden 6 tim 
Strandskyddsdispens, delegationsbeslut 4 tim 
Övriga ärenden enligt miljöbalken kapitel 7 Tim avg 
Prövning av skyddsområde för vattentäkt Tim avg 
Tillsyn  
Tillsyn av naturvård Tim avg 
 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD kapitel 9 miljöbalken 

Prövning Avgift 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslut-
ning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd avseende:  
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 
3. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 
4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 
personekvivalenter  
5. Inrättande av annan avloppsanordning  
6. Tillståndspliktig ändring av befintligt godkänt avlopp 
7. Inrättande av större gemensamhetsanläggning för mer än 24 perso-
nekvivalenter 

 
 
 

4 tim 
4 tim 
4 tim 

 
5 tim 
4 tim 
2 tim 

Tim avg 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 39 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet.  
1. Nötkreatur, häst, get, får  
2. Pälsdjur, fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller orm 

 
 
 

2½ tim 
1½ tim 

Anmälan  
Handläggning av anmälan av verksamhet som har beteckningen C Mil-
jöprövningsförordningen (2013:251) 

 
Se bilaga 2, 4 

och  
6 kapitel 3 § 

Handläggning av anmälan avseende:  
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
3. Ändring av avloppsanordning som medför att belastningen minskar 
4. Ändring av avlopp som saknar tillstånd 

 
 

1½ tim 
 

1½ tim 
1 tim 
4 tim 

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

 
 

1 tim 
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Anmälan Avgift 
Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
 
 

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

 
 

1 tim 
Tillsyn  
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsobjekt som ingår i 
klassningssystemet och har fast årlig tillsynsavgift 

 
Se bilaga 2, 3 

och 4 
Övrig tillsyn (t.ex. provtagning) Timavgift 
 
VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR kapitel 10 miljöbalken 

Tillsyn Avgift 
Tillsyn Timavgift 
 
KEMISKA PRODUKTER kapitel 14 miljöbalken 

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

 
3 tim 

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

 
 

2 tim 
Tillsyn  
Tillsyn över följande anläggningar: 
1. Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som kräver 
anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser 
2. Anläggningar som kräver tillsyn enligt 4 kapitel 1 § naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor 
3. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller hantering av 
mer än 250 liter brandfarlig vätska som inte bedömts som betryggande 
enligt besiktningsprotokollet 

 
 

1 tim 
 
 

Timavgift 
 
 

Timavgift 
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer Timavgift 
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR kapitel 15 miljöbalken 
Prövning/Anmälan Avgift 
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd eller anmälan att själv åter-
vinna eller bortskaffa avfall på fastigheten eller på annat sätt enligt 15 
kapitel 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken och 45 § avfallsför-
ordningen (2011:927).  
Undantag från avgift gäller för anmälan om kompostering av matavfall i 
isolerad och skadedjurssäker behållare. 

 
 
 

1½ tim 

Tillsyn  
Tillsyn över transportörer av farligt avfall som kräver tillstånd enligt 36 
– 38 §§ avfallsförordningen (2011:927) 

 
Timavgift 

Tillsyn över transport av avfall Timavgift 
 
 
 
STRÅLSKYDDSLAGEN 
 
Anmälan Avgift 
Handläggning av anmälan om solarier enligt 10 § Strålsäkerhetsmyn-
dighetens föreskrifter (SSMFS 2013:5) om solarier och artificiella sol-
ningsanläggningar 

 
1½ tim 

Tillsyn  
Tillsyn enligt 30 § strålskyddslagen (1998:220) Timavgift 
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Bilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
Följande förkortningar används i tabellen: 
MPF= Miljöprövningsförordning, KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå 
A och B= tillståndspliktig C= anmälningspliktig U= utan prövning 
 
Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
     Djurhållning m.m. 
2 kap  
3 § 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

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, 
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 kyck-
lingar 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 2 kap 1 eller 2 § MPF 
 
- mer än 200 men högst 400 djurenheter 
- mer än 100 men högst 200 djurenheter 

 1.2001-1 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 50 djurenheter 
men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 1.2001-2 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter 
men högst 50 djurenheter, dock inte inhägnad. 

     Odling 
2 kap  
4 § 

   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av an-
nan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 1.3001-1 3 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 
kvadratmeter. 

 1.3001-2 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000 men 
högst 5000 kvadratmeter. 

 1.3001-3 1 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 kvadratme-
ter. 

     FISKODLING M.M. 
3 kap  
1 § 

5.10 
 
5.10-1 
5.10-2 
5.10-3 

 
 

6 
8 

10 

B Fiskodling eller övervintring av fisk där: 
 
- mer än 40 ton men högst 200 ton foder förbrukas per kalenderår. 
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton foder förbrukas per kalenderår. 
- mer än 1 000 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap  
2 § 

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

 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår. 

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

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap  
2 § 

10.11 7 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
5 
6 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller 
andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 4 kap 1 eller 2 § MPF 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och be-
arbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
 
- tillståndsgiven mängd < 10 000 ton 
- tillståndsgiven mängd 10 000 – 50 000 ton 
- tillståndsgiven mängd  50 000  200 000 ton 
- tillståndsgiven mängd > 200 000 ton 

 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadrat-
meter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 
ton per kalenderår. 

 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter 
per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per 
kalenderår. 

4 kap  
4 § 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (to-
talt uttagen mängd). 

 10.3001-1 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov mer än 5 000 ton men högst 10 000 
ton naturgrus (totalt uttagen mängd).  

 10.3001-2 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 5 000 ton naturgrus (totalt 
uttagen mängd). 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

4 kap  
5 § 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 4 kap 1 eller 2 § MPF 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

4 kap  
6 § 

10.50 4 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 under en tolvmånadersperiod. 

 10.5001-1 2 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under mer än 15, 
men högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 10.5001-2 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst femton 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

     LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 
     Animaliska råvaror 
5 kap  
3 § 

15.30 4 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig  

 15.3001-1 2 U Slakteri för en produktion baserad på mer än 25 ton men högst 50 ton 
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 
kap 1 eller 2 § MPF. 

 15.3001-2 1 U Slakteri för en produktion baserad på högst 25 ton slaktvikt per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 1 eller 2 § MPF.  

5 kap  
6 § 

15.50-2 10 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 
400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten 
inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

 15.5001-1 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 
200 ton men högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten 
inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

 15.5001-2 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 
200 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälnings-
pliktig enligt 5 kap 9 § MPF.  
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 15.5002-1 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 
mer än 200 ton men högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksam-
heten inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

 15.5002-2 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 
högst 200 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

5 kap  
8 § 

15.70 3 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad 
på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehand-
ling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5 kap 7 eller 9 § MPF. 

 15.7001 1 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad 
på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.  

5 kap  
9 § 

15.80-1 5 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta 
produkter per kalenderår. 

 15.80-2 3 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta pro-
dukter per kalenderår. 

 15.8001 1 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. 
     Vegetabiliska råvaror 
5 kap  
11 § 

15.100-1 6 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 10 § MPF. 

 15.10001-
1 

3 U Bageri som förbrukar mer än7,5 ton men högst 15 ton torrjäst eller mer än 
25 ton men högst 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 5 kap 10 § MPF. 

 15.10001-
2 

1 U Bageri som förbrukar högst 7,5 ton torrjäst eller 25 ton annan jäst per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 10 § MPF. 

5 kap  
14 § 

15.130 5 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter 
eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § 
MPF. 

 15.13001 1 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter 
eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § 
MPF. 

5 kap  
20 § 

15.180-3 5 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 
för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 
kap 19 § MPF. 

 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 
för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalen-
derår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

5 kap  
32 § 

15.300-3 8 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 15 000 ton livs-
medel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningar-
na i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

 15.30002-
1 

3 U Anläggning för framställning av mer än 500 ton men högst 1 000 ton livs-
medel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningar-
na i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

 15.30002-
2 

1 U Anläggning för framställning av högst 500 ton livsmedel, om verksamhet-
en 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningar-
na i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

     TRÄVAROR 
8 kap  
1 § 

20.05 9 B Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel 
för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per kalenderår, om verksamheten inte endast består av behandling 
mot blånadssvamp. 

8 kap  
2 § 

20.10 
 
 
 
20.10-1 
20.10-2 

 
 
 
 

8 
7 

C Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och produkter med trä-
skyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 kap 1 § 
eller 19 kap 1 eller 2 § MPF. 
 
- mer än 500 m3 trä 
- högst 500 m3 trä 

 20.1001-1 3 U Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 250 kubikmeter men 
högst 500 kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuum-
impregnering eller doppning. 

 20.1001-2 1 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 250 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning. 

8 kap  
3 § 

20.20 
 
20.20-2 
20.20-3 

 
 

14 
11 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 200 000  men högst 500 000 m³ per kalenderår  
mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per kalenderår 

8 kap  
4 § 

20.30 
 
 
 
 
20.30-1 
20.30-2 

 
 
 
 
 

9 
7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubik-
meter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 
kap 3 § MPF. 
 
- produktion av mer än 30 000 m3 men högst 70 000 m3 per kalenderår  
- produktion av mer än 6 000 m3 men högst 30 000 m3 per kalenderår 

 20.3001-1 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 3000 kubik-
meter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

 20.3001-2 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 3 000 kubik-
meter per kalenderår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

8 kap  
5 § 

20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.40-1 
 
 
 
20.40-2 
 
 
 
20.40-3 
 
 
 
20.40-4 
 
 
 
20.40-5 
 
 
 
20.40-6 
 
 
 
20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

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 kubik-
meter 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. 
 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 m3 fast 
mått per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 m3 men 
högst 100 000 m3 fast mått per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 m3 men 
högst 10 000 m3 fast mått per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 m3 löst 
mått råvara per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 m3 men 
högst 150 000 m3 löst mått råvara per kalenderår. 
-framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 m3 men 
högst 20 000 m3 löst mått råvara per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pel-
lets eller briketter, baserad på mer än 5 000 m3 råvara per kalenderår. 

 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 

 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara 
per kalenderår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

8 kap  
8 § 

20.70  
 
 
 
 
 
 
20.70-1 
 
 
 
20.70-2 
 
 
 
20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

7 

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 
8 kap 10 § MPF. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på 
land med begjutning av vatten, eller 
  2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vat-
ten.  
- 1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
  2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten.  
- 1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
  2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten är anmälningspliktig enligt 8 kap 10 § MPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8 kap  
9 § 

20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.80-1 
 
20.80-2 
 
20.80-3 
 
20.80-4 
 
20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

7 
 

5 
 

7 
 

5 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lag-
ringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lag-
ringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig en-
ligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, 
om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 kap 8 § MPF. 
 
- mer än 2 000 m3 timmer fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker 
på land utan vattenbegjutning. 
- mer än 10 000 m3 timmer men högst 20 000 m3 fast mått under bark (m3 
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning. 
- mer än 500 m3 timmer men högst 10 000 m3 fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land med vattenbegjutning. 
- mer än 5 000 m3 men högst 10 000 m3 timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 
- mer än 500 m3 men högst 5 000 m3 timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. 

 20.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap  
10 § 

20.90 1 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. 

 20.9001 1 U 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. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     GUMMI- OCH PLASTVAROR 
13 kap  
1 § 

25.10-2 12 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktion-
en baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummib-
landning per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 2 § MPF. 

13 kap  
2 § 

25.11 
 
 
 
 
 
25.11-1 
 
25.11-2 
 
25.11-3 
 
25.11-4 

 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktion-
en baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 13 kap 1 § eller 19 kap. 2 eller 3 § MPF. 
 
- produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- om produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 
- produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummi-
blandning per kalenderår. 

 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktion-
en baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap  
6 § 

25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.50-1 
 
 
25.50-2 
 
 
25.50-3 
 
 
20.50-4 
 
20.50-5 
 
 
20.50-6 
 
20.50-7 
 
20.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 

4 
 

3 

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. 2 eller 3 § MPF. 
 
-mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast me-
kanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfat-
tar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast föru-
tom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
- mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfat-
tar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
- mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
- på mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
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 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 

 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

     ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 
     Glas, glasvaror och keramiska produkter 
14 kap 
6 § 

   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för anläggning för att 
genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalen-
derår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

 26.5101-1 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 25 ton men högst 50 
ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tung-
metaller används. 

 26.5101-2 1 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 25 ton keramiska pro-
dukter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap  
7 § 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 kap 5 eller 6 
§ MPF. 

 26.6001-1 2 U Anläggning för tillverkning av mer än 50 ton men högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

 26.6001-2 1 U Anläggning för tillverkning av högst 50 ton keramiska produkter per ka-
lenderår. 

     Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 11 
§ 

26.110 6 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. 

 26.11001-
1 

3 U Anläggning för tillverkning av mer än 250 ton men högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

 26.11001-
2 

1 U Anläggning för tillverkning av högst 250 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

14 kap  
16 § 

26.150 
 
 
 
 
 
 
26.150-1 
 
26.150-2 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 

C  
 
 
 
 
 

Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmel-
ser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 
 
- Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 
- Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 

 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 
     Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 
16 kap  
7 § 

28.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.70-1 
28.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
4 

C Anläggning för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksam-
heten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 
till mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- anläggning, som omfattas av flera än två punkter ovan   
- anläggning, som omfattas av högst två punkter ovan 

16 kap  
8 § 

28.71 3 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamhet-
en inte är anmälningspliktig enligt 16 kap 7 § MPF. 

 28.7101 1 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 
16 kap  
9 § 

28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap 1, 2 eller 4 § MPF. 

16 kap  
10 § 

28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 16 kap 
9 § eller 19 kap 1, 2 eller 4 § 

     METALLBEARBETNING M.M. 
18 kap  
8 § 

34.80-3 4 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 18 kap 1-
10 §§ MPF 
Med total tankvolym avses detsamma som i 18 kap 7 § MPF andra stycket. 

 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 
eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbet-
ningsmaskin. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
19 kap  
2 § 

39.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.20-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 
1. med mer än 25 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfärg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja, 
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska pro-
dukter, eller 
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim 
eller andra beläggningspreparat. 
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. 
 
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 25 ton men högst 50 
ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfärg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

19 kap  
3 § 

39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av ke-
miska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifice-
rad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärftliga 
genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fort-
plantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap 1 § MPF andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 1 eller 2 § MPF. 

 39.3001-1 3 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 7,5 ton men högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 7,5 ton men högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexo-
grafi, screentryck, laminering eller lackering, 
3. mer än 0,5 ton men högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering 
och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge can-
cer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", 
"kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 1 ton men högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 250 kilogram men högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 7,5 ton men högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 0,5 kilogram men högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 5 ton men högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 7,5 ton men högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 5 ton men högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller ani-
maliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 39.30. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 39.3001-2 1 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. högst 7,5 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 7,5 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. högst än 0,5 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon ke-
misk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifice-
rad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärftliga 
genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fort-
plantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 1 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 250 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 2,5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 7,5 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 0,5 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 5 ton i läderbeläggning, 
10. högst 2,5 ton i skotillverkning, 
11. högst 2,5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 2,5 ton i limbeläggning, 
13. högst 2,5 ton i annan beläggning, 
14. högst 7,5 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 5 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 39.30. 

     GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
21 kap   
8 § 

40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.60-1 
 
40.60-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja 
eller bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja 
eller bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 
9 §. 
 
- total installerad tillförd effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om 
också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
- total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, 
om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     Vindkraft 
21 kap  
10 § 

40.90 4 B Verksamhet med: 
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbör-
jas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 4 vid 1-9 vkv, AK 5 vid 
10-19 vkv, osv) 

21 kap  
11 § 

40.95 3 B Verksamhet med: 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraft-
verk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med 
de andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 21 kap 9 § MPF. 
 
Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 4 vid 1-9 vkv, AK 5 vid 
10-19 vkv, osv) 

21 kap  
12 § 

40.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.100-1 
40.100-2 
40.100-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 
2 

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 att verksamheten med det andra vindkraft-
verket påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 kap 10 eller 11 § MPF. 
 
- 7 eller fler vindkraftverk 
- 4 – 6 vindkraftverk 
- 1 – 3 vindkraftverk 

 40.10001 1 U Övriga vindkraftsanläggningar. 
     VATTENFÖRSÖRJNING 
 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 per-
soner 

 41.9003-1 2 U Vattenverk för mer än 2 500 men högst 5 000 personer 
 41.9003-2 1 U Vattenverk för högst 2 500 personer  
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
23 kap  
1 § 

50.10 4 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. 

 50.1001-1 2 U Anläggning för tvättning av 
1.mer än 2 500 men färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalen-
derår, 
2. mer än 50 men färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalen-
derår, 
3. mer än 250 men färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. mer än 500 men färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon 
per kalenderår. 

 50.1001-2 1 U Anläggning för tvättning av 
1. färre än eller lika med 2 500 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 50 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 250 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. färre än eller lika med 500 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap  
2 § 

50.20 
 
 
 
 
 
50.20-1 
50.20-2 

 
 
 
 
 
 

4 
3 

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 anmäl-
ningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 § MPF. 
 
- mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle. 

 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter fly-
tande motorbränsle. 

 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 
 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 
     INFRASTRUKTUR 
24 kap   
5 § 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalen-
derår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 24 kap 3 eller 4 § MPF. 

 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalen-
derår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 24 kap 3 eller 4 § MPF. 

    LABORATORIER 
 73.1001 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 

2 500 kvadratmeter. 
Behövs denna punkt små med timtid, följer inte de vanliga resonemangen 
om timtid ändå? 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap  
1 § 

85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

 85.1001-1 6 U Sjukhus med mer än 100 men högst 200 vårdplatser. 

 85.1001-2 1 U Sjukhus med högst 100 vårdplatser. 

27 kap 
2 § 

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används 
som steriliseringsmedel. 

     RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap  
1 § 

 
 
 
 
90.10-3 

 
 
 
 

12 

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

28 kap  
2 § 

 
 
 
 
90.20-1 
90.20-2 

 
 
 
 

8 
7 

C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 perso-
nekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28 kap 1 § 
MPF. 
 
- dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter 
- dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men högst 500 per-
sonekvivalenter 

 90.2001 5 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 perso-
nekvivalenter men högst 200 personekvivalenter. 

 90.2002 3 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 perso-
nekvivalenter men högst 100 personekvivalenter. 

     AVFALL 
     Mellanlagring 
29 kap  
1 § 

90.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90.30-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den to-
tala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig     
enligt 1. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre 
tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller be-
handlas. 
 
- 1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för bygg-
nads- eller anläggningsändamål, eller  
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillståndspliktig enligt 1. 

29 kap  
2 § 

90.40 6 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den to-
tala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bort-
skaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 1 § MPF. 

 90.4001 1 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den to-
tala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton. 
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29 kap  
4 § 

90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90.50-2 
 
 
 
 
 
90.50-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

6 

B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid 
något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan 
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 3 § MPF. 
 
- om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,  
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.             
- om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall,  
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier,  
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall.                                                     

29 kap  
5 § 

90.60 3 C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte 
uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller 
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till 
a. mer än 5 ton oljeavfall, 
b. mer än 30 ton blybatterier, 
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
e. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan 
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte 
vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska pro-
dukter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, 
eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 3 § MPF. 
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Lagrum 
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     Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 
29 kap  
6 § 

90.70 
 
 
 
 
90.70-2 

 
 
 
 
 

10 

B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 
ton per kalenderår 

29 kap  
7 § 

90.80 6 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 000 ton per kalen-
derår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap 6 § MPF. 

 90.8001-1 2 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalen-
derår.  

 90.8001-2 1 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är högst 500 ton per kalenderår.  

29 kap   
10 § 

90.110 
 
 
 
90.110-1 
 
90.110-2 

 
 
 
 

8 
 

7 

C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller an-
mälningspliktig enligt 29 kap 9, 30, 31, 32 eller 50 § MPF. 
 
- den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton 
avfall per kalenderår 
- den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår 

29 kap 
11 § 

90.119 
 
 
 
90.119-2 

 
 
 
 

8 

B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, de-
montering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motor-
drivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
 
- den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 
12 § 

90.120 6 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, de-
montering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

     Användning för anläggningsändamål 
29 kap 
14 § 

90.140 1 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. 

     Biologisk behandling 
29 kap 
16 § 

90.160 
 
 
 
 
 
 
 
90.160-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
den tillförda mängden 
avfall är större än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 15, 30, 49 eller 50 § 
MPF. 
 
- den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 90.16001-
1 

2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om 
den tillförda mängden avfall är mer än 250 ton men högst 500 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 15 eller 30 § MPF. 

 90.16001-
2 

1 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om 
den tillförda mängden avfall är högst 250 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 15 eller 30 § MPF. 

29 kap 
17 § 

90.170 
 
 
 
 
 
 
 
90.170-1 
 
90.170-2 
 
90.170-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 10 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
29 kap 15, 16, 49 eller 50 § MPF. 
 
- den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
- den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 

 90.17001 1 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalen-
derår. 

     Uppläggning 
29 kap 
33 § 

90.270 7 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. 

29 kap  
34 § 

90.280 3 C Uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten-
område eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

     Deponering 
29 kap 
36 § 

90.300 
 
 
 
 
 
 
90.300-3 

 
 
 
 
 
 
 

8 

B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om  
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 
25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap 35 eller 41 § MPF. 
 
- den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

29 kap  
37 § 

90.310 
 
 
 
 
90.310-1 
90.310-2 
 
90.310-3 

 
 
 
 
 

12 
9 
 

7 

B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt av-
fall, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 29 kap 35, 36 eller 41 § 
MPF. 
 
- den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår 
- den tillförda mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 000 ton per 
kalenderår 
- den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår 

     Annan återvinning eller bortskaffande 
29 kap 
44 § 

90.370 7 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av upp-
grävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om 
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap 36, 37, 38, 39, eller 40 
§ MPF 

29 kap 
45 § 

90.375 7 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer 
vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningsti-
den är högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om 
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. 

29 kap 
47 § 

90.390 4 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

29 kap  
52 § 

 
 
 
 
 
 
 
90.420-1 
 
90.420-2 
 
90.420-3 
 
90.420-4 
 
90.420-5 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 

14 
 

10 
 

8 
 

7 

B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt någon av 29 kap 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§ 
MPF. 
 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men högst 
100 000 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men högst 
20 000 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men högst 
2 500 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men högst 1 
000 ton per kalenderår. 

29 kap  
53 § 

90.430 3 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 29 kap 1, 2, 6–10, 
13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 §§ MPF. 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 
30 kap 
2 § 

92.20 
 
 
 
92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 

5 
4 
2 

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 100 000 skott per kalenderår. 
- mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 92.2001 1 U 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. 

30 kap  
3 § 

92.30 
 
92.30-1 
92.30-2 

3 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon 
 
- vid organiserad verksamhet  
- enbart för privat bruk 

 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 
 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål 
 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 
     TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 
1 § 

93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 28 kap 1 § MPF, eller 
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 19 kap 3 § MPF 

 93.1001-1 3 U Tvätteri för mer än 1 ton men högst 2 ton tvättgods per dygn. 
 93.1001-2 1 U Tvätteri för högst 1 ton tvättgods per dygn. 
     ÖVRIGA VERKSAMHETER 
     Lackering m.m. 
 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per 

kalenderår 
 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men 

högst 10 ton pulver per kalenderår 
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Bilaga 3. Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 

 
Klass-
nings-

kod 

Av-
gifts-
klass Prövningsnivå Beskrivning 

H1 3 Anmälningsplikt Förskola och öppen förskola* 
H2 1 Anmälningsplikt Förskoleklass* 
H3 1 Anmälningsplikt Fritidshem och öppen fritidsverksamhet* 
H4 4 Anmälningsplikt Grundskola*, särskola, specialskola, same-

skola, fristående skola och gymnasieskola < 
50 elever 

H5 5 Anmälningsplikt Gymnasieskola 
H6 4 Anmälningsplikt Riksinternatskola, folkhögskola 
H7 4 Anmälningsplikt Resurscenter 
H8 3 Anmälningsplikt Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten 

eller som annars används av många männi-
skor 

H9 3 Anmälningsplikt Tatuering, akupunktur 
H10 2 Anmälningsplikt Medicinsk fotvård 

H11-1 2 Övriga Särskilt boende eller gruppboende enligt LSS 
eller SOL 

H11-2 2 Övriga Hem för vård och behandling (HVB-hem) 
H11-3 1 Övriga Övriga lokaler för vård eller annat omhän-

dertagande 
H12 1 Övriga Samlingslokaler, universitet och högskolor 
H13 1 Övriga Massage, kroppsvård, kiropraktor, naprapat, 

sjukgymnastik, zonterapi, fotvård etc. 
H14 1 Övriga Solarium 
H15 1 Övriga Frisersalong 
H16 1 Övriga Skönhetssalong 
H17 1 Övriga Hudvård 
H18 1 Övriga Idrottsanläggning 
H19 1 Övriga Camping/stuganläggning 
H20 1 Övriga Strandbad 
H21 1 Övriga Hotell 
H22 1 Övriga Pensionat och liknande 
H23 1 Övriga Lokaler för förvaring av djur 

 
* Skola och förskola som ingår i samma rektorsområde räknas som en verksamhet 
med den känsligaste målgruppen (normalt förskola) som huvudverksamhet. Övriga 
verksamheter inom rektorsområdet ger vardera en riskpoäng enligt tabell 4:3. 
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Bilaga 4. Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid 

 
Årlig tillsynstid 
Verksamheten placeras in i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Därefter placeras 
den i en riskkolumn i tabell 4.1, efter en riskbedömning. Den årliga tillsynstiden för 
varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En resursbe-
dömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa 
eventuella förflyttningar i riskkolumnerna. 
 
Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i avgiftsklassens riskkolumn 0 i tabell 4.1. Se-
dan görs en riskbedömning med hjälp av tabell 4.2 eller 4.3. Varje uppgift i riskbe-
dömningen genererar poäng. Verksamheten placeras i rätt kolumn i tabell 4.1 genom 
att det antal poäng som verksamheten erhållit i riskbedömningen motsvarar antalet 
kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. Om en verksamhet 
får fler än 6 poäng vid riskbedömningen, placeras den i kolumn 6.  
 
Bedriver en verksamhetsutövare verksamhet inom fler än en avgiftsklass och dessa 
har ett samband med varandra samordnas tillsynsavgiften. Verksamhetsutövaren 
ska betala full avgift för den avgiftsklass som ger den högsta avgiften. Ett tillägg görs 
sedan på 25 procent av summan från övriga avgiftsklasser.  
 
Resursbedömning 
Resursbedömningen ger underlag för ställningstagande till eventuellt tillkommande 
avgifter utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en 
eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan ko-
lumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen pla-
cerats i kolumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för 
detta ändamål. 
 
En resursbedömning kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de 
flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i resursbedömningen 
uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av 
verksamheten. 
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Tabell 4.1 Årlig tillsynstid 
 

  
 Avgifts- 

Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 
1 T1 T T T 2 3 4 5 6 
2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 
7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 
10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 
12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 
14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 
17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 
19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 
22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 
24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 
26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 
29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 
31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 
1 T= Timavgift 
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Tabell 4.2 Riskbedömning miljöfarlig verksamhet 
 
Faktor och bedömningsgrund Poäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  
a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler 
eller inom vattenskyddsområde (enligt Boverkets allmänna 
råd ”Bättre plats för arbete”) 

1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 
2. Kemiska produkter  
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller priorite-
rade riskminskningsämnen 

1 

3. Tilläggspoäng  
Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1 
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Tabell 4.3 Riskbedömning hälsoskyddsverksamhet 
 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 
Alla typer av skolor och under-
visningslokaler 

Skola, undervisningslokal > 400 
elever 

1 

Alla typer av skolor och under-
visningslokaler samt förskolor 

Verksamhet som utgör biverk-
samhet inom rektorsområde 

1 

Alla typer av skolor och under-
visningslokaler, förskolor samt 
vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande kommuni-
kationsanläggning, industri, eller 
liknande 

1 

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och 
ämnen som innehåller kemikalier 
vilka kan tas upp genom inand-
ning eller hudkontakt och då är 
skadliga för människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Enskilt vatten1 1 
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, 

spa o.dyl. 
1 

Alla typer av verksamheter Högtempererad bassäng 1 
Alla typer av verksamheter Äventyrsbad 1 
Alla typer av verksamheter Babysim 1 
Alla typer av verksamheter Uteservering2 1 
Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet i 

annan lokal 
1 

Camping, stugbyar, strandbad 
o.dyl. 

Användning av torrtoalett 1 

Camping samt stugbyar > 50 campingenheter eller stu-
gor/lägenheter 

1 

Förskolor/fritids Förskolor/fritids > 5 avdelningar 1 
Hotell etc. Hotell etc. > 50 bäddar 1 
Idrottsanläggning Idrottsanläggning > 3 salar 1 
Musiktillställningar, konserter, 
gym, biografsalonger o. dyl. 

Hög musik 1 

Solarium Solarium > 5 bäddar 1 
Solarium Obemannat 1 
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 
Vård/boende i omsorg Vård/boende i omsorg > 20 bo-

ende 
1 

Forts.  Forts.  
  

1 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 
2 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, 
musiktillställning m.m. – och då utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
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Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 
Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

> 4 utövare av hygienisk verk-
samhet 

1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Verksamhet som bedrivs i bostad 
eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i 
bostad  

1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Nagelvård, nagelskulpturering 1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Silikoninjicering 1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Diatermi 1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Återanvändning av stickande och 
skärande verktyg 

1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het som extra verksamhet 

1 per 
del 

 
 
 
Tabell 4.3.1 Reducering av avgift för skola och barnomsorg 

KK AK Storleksklass Tillämpning 
  Förskola och öppen förskola ej i rektorsområde 

H1 2 1 Avd. med ≥ 10 barn 50 % reducering 
H1 2 1 Avd. med < 10 barn Timavgift 
Förskoleklass Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ej i rektorsområde 

H1 + H2 + H3  1 Avd. med < 10 barn Timavgift 
Grundskola, fristående skola m.m.  

H4 4 1 klass 50 % reducering 
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