Miljöförvaltningen
Bilaga 1:A Prövningsavgifter m.m.
Fast avgift beräknas genom att antalet timmar i avgiftskoden
multipliceras med gällande timtaxa:
Kod

Beskrivning

1 200 kr
Timmar
2019

Avgift
2019

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD – 9 kap
M1 Tillstånd och anmälan av enskilt avlopp, vattentoalett, torrtoalett, latrinkompostering och gödselstad enligt
miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2011:927), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (FMH) samt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Stockholms kommun.
M1:1
M1:2

M1:3

M1:4
M1:5

Ansökan om tillstånd för att inrätta avloppsanordning med sluten tank enligt 13 § FMH samt 1 § a lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun.
Ansökan om tillstånd för att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett och där utsläppet sker till mark och
vatten enligt 13 § FMH samt 1 § a lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun.
Ansökan om tillstånd för att ansluta vattentoalett till redan befintlig avloppsanordning där vattentoalett inte tidigare
är ansluten och där utsläppet sker till mark och vatten enligt 13 § FMH samt 1 a § lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Stockholms kommun.
Anmälan för att inrätta annan avloppsanordning enligt 13 § andra stycket FMH och 1 a § lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun
Anmälan av väsentlig ändring av avloppsanordning (t.ex. omläggning av anordningen) samt anmälan av väsentlig
ändring av användandet som påverkar mängd eller sammansättning av avloppsvattnet (t.ex. övergång från fritids‐ till
permanentboende) enligt 14 § FMH och 1 a § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun.

M1:6

Ansökan om tillstånd för installation av torra toalettlösningar, exempelvis torr‐, mull‐, frys‐, förpacknings‐ och
torktoalett om restavfallet ska tas om hand på den egna fastigheten genom t.ex. latrinkompostering enligt 40 § FMH
och 1 b § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun.

M1:7

Anmälan av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom detaljplanerat område enligt 37 § FMH.

3

3 600 kr

9

10 800 kr

9

10 800 kr

tim*

tim*

4

4 800 kr

2

2 400 kr

tim*

tim*

M2 Tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme genom mark, ytvatten eller
grundvatten som anges i 17 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 3 § i de
lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Stockholms kommun:
M2:1
M2:2
M2:3
M2:4

1. Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten upp till 20 kW.
2. Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark genom s.k.
bergvärmeanläggning över 20 kW men maximalt 10 MW.
3. Ansökan om tillstånd för övriga typer av anläggningar än som avses i p.2 för utvinning av värme genom mark,
ytvatten eller grundvatten över 20 kW upp till 10 MW.
4. Ansökan om ändring av befintligt tillstånd, exempelvis ändring av situationsplan.

5

6 000 kr

9

10 800 kr

tim*

tim*

tim*

tim*

M3 Hållande av djur inom detaljplan enligt 2 § i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Stockholms kommun
meddelade med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
M3:1
M3:2
M3:3

1. tillstånd för nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. tillstånd för fjäderfä eller pälsdjur som inte hålls som sällskapsdjur
3. tillstånd för orm

3
2
tim*

3 600 kr
2 400 kr
tim*

M4 Prövning av dispens från bestämmelserna i 6 § (gatumusik) i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Stockholms
kommun.
M4:1

Prövning av dispens från bestämmelserna i 6 § (gatumusik) i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Stockholms
kommun.

tim*

tim*

M5 Anmälan som anges i 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för den som avser
driva eller arrangera:
M5:1

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,

5

6 000 kr

M5:2
M5:3

2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

tim*
12

tim*
14 400 kr

M5:4

Extraordinär prövningsavgift när anmälan av verksamheten kräver mer tid än vad avgiften motsvarar.

tim*

tim*

KEMISKA PRODUKTER – 14 KAP

Kod

Beskrivning

Timmar
2019

Avgift
2019

M6 Anmälan av saneringsåtgärd enligt förordning (2007:19) om PCB m.m.
M6:1
M6:2

Anmälan av saneringsåtgärd enligt 18 § förordning (2007:19) om PCB m.m. Sanering av fog‐ och golvmassor med PCB‐
halt över 500 mg/kg. Avgiften tas ut per fastighet/objekt.
Anmälan av saneringsåtgärd enligt 18 § förordning (2007:19) om PCB m.m. Sanering av fog‐ och golvmassor med PCB‐
halt 50‐500 mg/kg. Avgiften tas ut per fastighet/objekt.

13

15 600 kr

7

8 400 kr

3

3 600 kr

M7 Anmälan om installation av cisterner enligt 4 kap 1 § (NFS 2003:24)
M7:1

Anmälan om installation av cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja
gällande:
‐ öppen cistern i mark (öppen = med manlucka) eller rör‐ och slangledningar i mark/golv med mängd mer än 1 m3
‐ öppen cistern ovan mark och med rör‐ och slangledningar ovan mark med mängd 1‐10 m3
‐ hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

M11 Registrering avseende köldmedieutrustning enligt förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser
M11:1

Registrering avseende installation eller konvertering av kyl‐, luftkonditionerings‐ eller värmepumpsutrustning
innehållande minst 14 ton koldioxidekvivalenter där underrättelse ska lämnas till tillsynsmyndigheten enligt 14 §
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

1

1 200 kr

AVFALLS‐ OCH PRODUCENTANSVAR – 15 kap
M8

Ansökan om tillstånd eller dispens för omhändertagande av avfall inom egen fastighet eller eget omhändertagande
av avfall enligt 15 kap 24 § miljöbalken samt övriga anmälningar, tillstånd och undantag enligt renhållningsordningen.

tim*

tim*

tim*
3

tim*
3 600 kr

tim*
tim*

tim*
tim*

M9 Anmälan om kompostering enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
M9:1
M9:2

1. Små komposter (en‐ och tvåfamiljshus)
2. Större komposter (flerfamiljshus, restauranger, livsmedelsbutiker och motsv.)

MILJÖSANKTIONSAVGIFTER ‐ 30 KAP
M10:1
M10:2

Avgift för handläggning vid påförande av miljösanktionsavgift (hälsoskydd)
Avgift för handläggning vid påförande av miljösanktionsavgift (plan och miljö)

tim* = faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat med gällande timtaxa.
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Miljöförvaltningen
Bilaga 1:B Fast årlig tillsynsavgift med extraordinär tillsynsavgift
Fast avgift beräknas genom att antalet timmar i avgiftskoden
multipliceras med gällande timtaxa:
1 200 kr
I den mån miljöfarliga verksamheter tillkommer inom Stockholms stad som
inte finns med i bilagan tillämpas timtaxa enligt 3 § d) taxa för MHN:s
verksamhet enligt miljöbalken på de verksamheterna.

Beskrivning
Kod

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift
2019

Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgrus och annat
Berg, naturgrus och andra jordarter
10.50

1 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.

Mer än 100 000 ton
per kalenderår.

15

18 000 kr

10.50

2 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.

Mer än 50 000 ton
men högst 100 000
ton per kalenderår.

12

14 400 kr

10.50

3 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.

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

6

7 200 kr

10.50

4 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.

Upp till 1 000 ton per
kalenderår.

4

4 800 kr

10

12 000 kr

10

12 000 kr

Livsmedel och foder
Livsmedel av animaliska råvaror
15.45

15.50

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart
animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
1 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart
animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller
glass eller endast innebär paketering.

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

Beskrivning
Kod
15.50

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart
animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller
glass eller endast innebär paketering.

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

Avgift
2019

5

6 000 kr

7

8 400 kr

5

6 000 kr

10

12 000 kr

6

7 200 kr

10

12 000 kr

Rökeri
15.80
15.80

3 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per Spånrökning.
kalenderår.
4 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per Vätskerökning.
kalenderår.

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
15.101

15.9001

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart
vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck,
läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
1 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart Mer än 100 ton men
vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. högst 2 000 ton
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte råvara per kalenderår.
heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Kvarnprodukter
15.125

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

Livsmedel av kombinerade råvaror
15.141

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

10

12 000 kr

15.151

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en
produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

10

12 000 kr

10

12 000 kr

10

12 000 kr

Mjölkprodukter
15.180

3 Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en
invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.

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

Oljor och fetter
15.200

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

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift
2019

Glass
15.220

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

5

6 000 kr

5

6 000 kr

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter
men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter
men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter
men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.

8

1 200 kr

5

6 000 kr

8

9 600 kr

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-setfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

38

45 600 kr

8

9 600 kr

22.30

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

38

45 600 kr

22.40

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

Utan utsläpp av
processavloppsvatten där mer än 50
000 kvadratmeter
framkallas per
kalenderår.

13

15 600 kr

22.40

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

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

13

15 600 kr

22.40

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

Med utsläpp av
processavloppsvatten där mer än 5
000 kvadrat-meter
men högst 15 000
kvadrat-meter
framkallas per
kalenderår.

8

9 600 kr

Malt, maltdrycker och läskedrycker
15.260

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

Fotografisk och grafisk produktion
22.4001

22.4002

22.4004

22.10

22.20

Kemiska produkter
Läkemedel
24.38i

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.

56

67 200 kr

24.39i

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.

56

67 200 kr
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Beskrivning
Kod

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift
2019

Annan kemisk tillverkning
24.4602

24.4604

24.44

24.45

24.46

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst
10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer
än 10 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka
organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan
icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte
används eller tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad
eller uppfylller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”,
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt
för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per
kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.

1 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen
sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

Sida 4 av 18

Mer än 10 ton färg
eller lack per
kalenderår, eller mer
än 5 000 ton
gasformiga kemiska
produkter per
kalenderår genom
destillation, eller
tillverkning av andra
kemiska produkter.

7

8 400 kr

14

16 800 kr

3

3 600 kr

60

72 000 kr

19

22 800 kr

Beskrivning
Kod
24.47

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-vårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.

Avgift
2019

14

16 800 kr

4

4 800 kr

Mer än 1 ton men
högst 200 ton
plastråvara per
kalenderår.

3

3 600 kr

Mer än 200 ton
plastråvara per
kalenderår.

5

6 000 kr

20

24 000 kr

10

12 000 kr

4

4 800 kr

Gummi och plastvaror
25.30

25.50

25.50

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

9 Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och
inte omfattar ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller
mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
1 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.

Mineraliska produkter
Cement, betong, kalk, krita och gips
26.110

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

Andra mineraliska produkter
26.150

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

Inom område med
detaljplan eller
områdesbestämmelser.

Stål och metall
27.140

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

Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
28.20

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

Verksamheten ger
upphov till mer än
500 kubikmeter
avloppsvatten per
kalenderår.

45

54 000 kr

28.20

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

Verksamheten ger
upphov till högst 500
kubikmeter
avloppsvatten per
kalenderår.

14

16 800 kr

28.25

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

Verksamheten ger
upphov till mer än 1
kubikmeter
avloppsvatten per
kalenderår.

10

12 000 kr
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Beskrivning
Kod
28.71
28.95

28.95

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 10 §.
3 Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt
19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger
upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton
gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst
2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500
kilogram per kalenderår.
4 Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt
19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger
upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton
gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst
2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500
kilogram per kalenderår.

Avgift
2019

3

3 600 kr

Anläggning för
våttrumling av mer än
1 ton metaller per
kalenderår eller
härdning av mer än 1
ton gods per
kalenderår.

10

12 000 kr

Anläggning för
termisk ytbe-handling
med en
metallförbrukning av
mer än 50 kilogram
men högst 2 ton per
kalenderår.

10

12 000 kr

4

4 800 kr

40

48 000 kr

Elektriska artiklar
31.30

Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.

Metallbearbetning
Maskinell metallbearbetning
34.70

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

34.80

1 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym
för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.

Total tankvolym för
skärvätskor,
processoljor och
hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är
större än 10
kubikmeter men
högst 20 kubikmeter.

20

24 000 kr

34.80

2 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym
för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.

Total tankvolym för
skärvätskor,
processoljor och
hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är
större än 5
kubikmeter men
högst 10 kubikmeter.

12

14 400 kr
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Beskrivning
Kod
34.80

34.8001

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)
3 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym
för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.

Total tankvolym för
skärvätskor,
processoljor och
hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1
kubikmeter men
högst 5 kubikmeter.

Avgift
2019

5

6 000 kr

3

3 600 kr

Med blästringsverksamhet.
Utan blästringsverksamhet.

12

14 400 kr

3

3 600 kr

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym
för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

Skeppsvarv
35.20

1 Skeppsvarv.

35.20

2 Skeppsvarv.

Förbrukning av organiska lösningsmedel
39.15

2 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter,
eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller
andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel
medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av
den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

Mer än 5 ton
halogenerade
organiska
lösningsmedel eller
mer än totalt 50 ton
men högst 200 ton
organiska
lösningsmedel.

43

51 600 kr

39.15

5 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter,
eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller
andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel
medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av
den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

Mer än 50 ton men
högst 200 ton
organiska
lösningsmedel i
tillverkning av
farmaceutiska
produkter.

56

67 200 kr
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Beskrivning
Kod

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

39.30

1 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt,
som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats
med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), ”kan ge
ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge fosterskador”
(R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

39.30

14

16 800 kr

2 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
Mer än 1 kilogram i
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt,
kemtvätt.
som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats
med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), ”kan ge
ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” (R49), ”kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

4,5

5 400 kr

39.50

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

Mer än totalt 5 ton
men högst totalt 10
ton organiska
lösningsmedel
förbrukas per
kalenderår.

14

16 800 kr

39.50

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

Anläggning där det
per kalenderår
förbrukas mer än 20
ton men högst totalt
25 ton organiska
lösningsmedel.

43

51 600 kr

Sida 8 av 18

Mer än 1 ton i
ytrengöring.

Avgift
2019

Beskrivning
Kod
39.50

39.5002
39.5003
39.5005

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)
5 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 2, 3 eller 4 §.

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton
organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton
organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 ton men högst 5 ton
organiska lösningsmedel (grafiker).

Anläggning där det
per kalenderår
förbrukas mer än 10
ton men högst totalt
20 ton organiska
lösningsmedel.

Avgift
2019

27

32 400 kr

6

7 200 kr

4

4 800 kr

7

1 200 kr

60

72 000 kr

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter
39.60

Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000
ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och
produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”,
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt
för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer
än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.
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Beskrivning
Kod
39.70

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-dukter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för
energi-produktion eller kemisk industri och har kapa-citet för lagring av mer än 1 ton
vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassi-ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas-serna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”can-cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-toxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att
klassifice-ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,
”akut toxicitet kate-gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-ring kategori 1”,
”specifik organtoxicitet uppre-pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogeni-tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1B”, ”muta-genitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktions-toxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt
för vat-tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-tenmiljön kategori kronisk 2”,
”farligt för vat-tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-tenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.7001

1 Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-dukter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid
ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”,
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt
för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras
högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.10001

1 Byggnad i vilken PCB i fogmassor kan förekomma eller förekommer i halter mer än
500 mg/kg
2 Byggnad i vilken PCB i fogmassor kan förekomma eller förekommer i halter 50-500
mg/kg

39.10001

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)
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Anläggningen har
kapacitet att vid ett
och samma tillfälle
lagra mer än 150 ton.

Avgift
2019

25

30 000 kr

13

15 600 kr

3

3 600 kr

1

1 200 kr

Beskrivning
Kod

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift
2019

Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
40.15

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

Anläggning för att
uppgradera eller för
att på annat sätt än
genom anaerob
biologisk behandling
tillverka gas eller
vätskeformigt bränsle.

30

36 000 kr

40.15

2 Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk Anläggning där endast
behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle
blandning/uppgraderi
per kalenderår.
ng sker.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12
kap. 1 eller 2 §.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk
behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per
kalenderår.

15

18 000 kr

7

8 400 kr

40.20

Förbränning
40.40i

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

Total installerad
tillförd effekt av mer
än 300 megawatt.

170

204 000 kr

40.50i

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

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

75

90 000 kr

40.50i

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

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

36

43 200 kr

36

43 200 kr

15

18 000 kr

2

2 400 kr

15

18 000 kr

40.51
40.60

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20
megawatt men mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller
avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid
elavbrott.

Värme- och kylanläggningar
40.12002

Stationär anläggning 1) som under någon del av ett kalenderår innehållerande en
sammanlagd mängd köldmedia om minst 14 ton koldioxidekvivalenter där
information ska lämnas till tillsynsmyndigheten enligt 15 § förordning (2016:1128)
om fluorerande växthusgaser.
1)

För mobila anläggningar debiteras timavgift för faktisk handläggningstid enligt 8 §
taxan.
40.110

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

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift
2019

Fordonsservice och drivmedelshantering
50.10

50.1004

50.2001
50.2002
50.2008

2 Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

Tvättning av:
1. fler än 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.

Anläggning för tvättning av fler än 2000 upp till 5000 personbilar per kalenderår eller
mer än 400 tvättar av andra fordon såsom lastbilar, traktorer eller andra vägfordon
per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas
avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstäder med fler än 5 anställda.

10

12 000 kr

4

4 800 kr

4

4 800 kr

4

4 800 kr

3

3 600 kr

50.20

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

Anläggning där det
per kalenderår
hanteras mer än 1
000 kubikmeter
flytande
motorbränsle.

4

4 800 kr

50.20

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

Anläggning där det
per kalenderår
hanteras mer än 1
miljon normalkubikmeter gas avsett
som motorbränsle.

4

4 800 kr

7 Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1
350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
8 Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1
350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Båtklubb med uppläggningsplats.

Allmän hamn med fler
än 1000 anlöp per
kalenderår.

94

112 800 kr

Allmän hamn med
högst 1000 anlöp per
kalenderår.

16

19 200 kr

3

3 600 kr

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

Mer än 20 000
landningar men högst
50 000 landningar per
kalenderår.

Hamnar och flygplatser
Hamnar
63.10

63.10

63.2006

Flygplatser
63.30

63.50

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

244 800 kr
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Timmar
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Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift
2019

Annan trafikinfrastruktur
63.10001

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer
än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår. Motsvarar en vägsträcka på c:a
55 km med 50.000 fordonspassager per dygn.

2004

2 404 800 kr

63.10003

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer
än 100 miljoner fordonskilometer per kalenderår. Motsvarar en vägsträcka på c:a 25
km med 10.000 fordonspassager per dygn.

387

464 400 kr

63.10005

Trafikverkets nybyggnad av väganläggningar.

430

516 000 kr

63.10006

Stockholms stad nybyggnad av väganläggning - Slussen.

250

300 000 kr

63.10101

Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80
kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller
godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
Trafikverkets nybyggnad av spåranläggningar.

210

252 000 kr

42

50 400 kr

150

180 000 kr

63.10102
63.10104

Laboratorier
73.10

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan
bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4

4 800 kr

30

36 000 kr

28

33 600 kr

Tankrengöring
74.10

1 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den
egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon
kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”,
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori
2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt
för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.

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

Hälso- och sjukvård
85.10

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
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Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift
2019

85.3001

1 Tandläkarmottagning.

Tandvårdsverksamhet med 10 eller
flera
behandlingsstolar där
amalgam sätts in eller
tas ut där
verksamheten bedrivs
i lokaler med
avloppsrör som inte
är kvicksilversanerade.

6

7 200 kr

85.3001

2 Tandläkarmottagning.

Tandvårdsverksamhet med 10 eller
flera
behandlingsstolar där
amalgam sätts in eller
tas ut där
verksamheten sker i
lokaler med
avloppsrör som
utifrån inkommen
dokumentation till
tillsynsmyndig-heten
bedömts vara fria från
kvicksilver.

1

1 200 kr

85.3001

3 Tandläkarmottagning.

Tandvårdsverksamhet med färre än
10 behandlings-stolar
där amalgam sätts in
eller tas ut där
verksamheten bedrivs
i lokaler med
avloppsrör som inte
är kvicksilversanerade.

4

4 800 kr

85.3001

4 Tandläkarmottagning.

Tandvårdsverksamhet
med färre än 10
behandlings-stolar där
amalgam sätts in eller
tas ut där
verksamheten bedrivs
i lokaler med
avloppsrör som
utifrån inkommen
dokumentation till
tillsynsmyndig-heten
bedömts vara fria från
kvicksilver.

1

1 200 kr

Rening av avloppsvatten
90.10

90.2004

1 Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.

Rening av trafikdagvatten från det kommunala vägnätet.
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Mottagande av en
föroreningsmängd
som motsvarar mer
än 100 000
personekviva-lenter.

130

156 000 kr

190

228 000 kr
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Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift
2019

Avfall
Förbränning
90.200-i

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

170

204 000 kr

12

14 400 kr

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
90.391

Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalen-derår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning

Biologisk behandling
90.161

Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är parkoch trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den
tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §

16

19 200 kr

90.171

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

8

9 600 kr

Mekanisk bearbetning och sortering
90.100

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

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

36

43 200 kr

90.100

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

Anläggning där
bearbetningen enbart
består av siktning och
krossning eller
motsvarande
mekanisk bearbetning
av avfall för byggnadseller anläggningsändamål

8

9 600 kr

90.110

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

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

28

33 600 kr

90.110

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

Den hanterade
avfallsmängden är
högst 5 000 ton avfall
per kalenderår.

15

18 000 kr
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Kod
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90.70
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Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
3 Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.

Avgift
2019

34

40 800 kr

25

30 000 kr

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggnings-ändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

32

38 400 kr

Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som
innehåller isolerolja.

19

22 800 kr

31

37 200 kr

33

39 600 kr

Anläggning som
endast avser sortering
av returpapper och
plast.

Elavfall
90.90

Uttjänta fordon
90.120

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

Lagring som en del av att samla in avfall
90.30

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

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

90.40

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

8

9 600 kr

90.4002

Återvinningsplatser för producentavfall (för-packningar) avsedda för allmänheten

2

2 400 kr

90.50

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

19

22 800 kr
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Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
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Avgift
2019

90.60

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

Anläggning för
mellanlagring av
farligt avfall där den
lagrade mängden
blybatterier eller
elektriska och
elektroniska
produkter vid något
tillfälle överstiger 10
ton.

12

14 400 kr

90.60

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

Anläggning för
mellanlagring av
farligt avfall övriga
anläggningar.

2

2 400 kr

24

28 800 kr

37

44 400 kr

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
90.430

90.450

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

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar
92.20

Mer än 100 000 skott
per kalenderår.

6

7 200 kr

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

4

4 800 kr

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

2

2 400 kr

92.30

1 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.
2 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.
3 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.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

10

12 000 kr

90.10004

1 Naturreservat som beslutats av kommunen.

Mer än 400 hektar.

275

330 000 kr

90.10004

2 Naturreservat som beslutats av kommunen.

Mer än 200 hektar
och högst 400 hektar.

138

165 600 kr

90.10004

3 Naturreservat som beslutats av kommunen.

Högst 200 hektar.

69

82 800 kr

3

3 600 kr

29

34 800 kr

92.20

92.20

Textiltvätterier
93.1003

Tvätteri för mer än 1 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten
leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

Begravningsverksamhet
93.20

Krematorium.
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Beskrivning
Kod

Timmar
2019

Hänvisningar till lagrum i verksamhetsbeskrivningarna avser
om inte annat anges miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift
2019

Hälsoskyddsverksamheter
Utbildningsverksamhet och liknande
200.10-5

Grundskola, grundsärskola, specialskola, same-skola

5

6 000 kr

200.10-6

Förskola

4

4 800 kr

200.10-9

Gymnasieskola

5

6 000 kr

1 bassäng.

9

10 800 kr

2 bassänger

10

12 000 kr

3 bassänger.

11

13 200 kr

4 bassänger.

12

14 400 kr

5 bassänger.

13

15 600 kr

6 bassänger.

14

16 800 kr

7 bassänger.

15

18 000 kr

8 bassänger.

16

19 200 kr

9 bassänger.

17

20 400 kr

10 bassänger

18

21 600 kr

11 bassänger

19

22 800 kr

12 bassänger

20

24 000 kr

Plaskdamm

5

6 000 kr

5

6 000 kr

Idrott och liknande
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-2
200.50-3

1 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
2 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
3 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
4 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
5 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
6 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
7 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
8 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
9 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
10 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
11 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
12 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
20 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.
Strandbad
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Miljöförvaltningen
Bilaga 1:C Undersökningsavgifter
Fast avgift beräknas genom att antalet timmar i avgiftskoden
multipliceras med gällande timtaxa:
1 200 kr
Kod

Beskrivning

Timmar
2019

Avgift
2019

tim* + faktiska
kostnader

tim* + faktiska
kostnader

Undersökningsavgift
Undersökningsavgift utgörs dels av timtaxa, dels sådana faktiska kostnader som uppkommer till
följd av undersökningen.
Per badvattenprov, inkl analyskostnad (tas ut utöver fast årlig avgift)
M‐114
M‐115
M‐116

‐ Bassängbadvatten
‐ Plaskdammsbadvatten
‐ Strandbadvatten
Per legionellaprov, inklusive analyskostnad. Nedlagd tillsynstid multiplicerat med timtaxa med
tillägg för faktisk analyskostnad

2
2 400 kr
2
2 400 kr
2
2 400 kr
tim* + analyskost‐ tim* + analyskost‐
nader
nader

Undersökningsavgift för undersökning utförd av annan än miljö‐ och hälsoskyddsnämnden
Undersökningavgift tas ut om någon annan, på uppdrag av miljö‐ och hälsoskyddsnämnden
enligt 26 kap 22 § miljöbalken, utför en undersökning. Avgiften motsvaras av den faktiska
kostnaden som uppkommer med anledning av undersökningen.

Faktiska
kostnader

Faktiska
kostnader

Undersökningsavgift tas ut för kostnader som miljö‐ och hälsoskyddsnämnden debiteras av
andra myndigheter eller sakkunniga konsulter för remisser eller andra expertutlåtanden,
undersökningar och granskningar som bedömts vara nödvändiga för ett ärendes handläggning.
Avgiften motsvaras av den faktiska kostnaden.

Faktiska
kostnader

Faktiska
kostnader

Faktiska
kostnader

Faktiska
kostnader

Avgift för kontrollköp enligt kontrollförordningen 2017/625/EU
Avgift tas ut för sådant kontrollköp som utförs med stöd av 26 kap. 28 § miljöbalken. Avgiften
motsvaras av den faktiska kostnaden för kontrollköpet.
tim* = faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat med gällande timtaxa.

