L. 18
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Lomma kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken inom följande områden:
naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, hälsoskydd, kemiska produkter samt
avfall och producentansvar.
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.
Bestämmelser om rätt att ta ut avgift för myndighet som anmodats att yttra sig i ärende som
prövas av regeringen enligt 17 kap 1, 3 eller 4 §§ miljöbalken, finns i
11 och 12 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller
dispens.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.
3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser som meddelas av nämnd med stöd av miljöbalken och
överklagas.
4§
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala
nämnd eller styrelse som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den
tillsyn som medför avgiftsskyldighet.
5§
Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller
enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens
eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Avgift för prövning
6§
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd eller dispens tas ut enligt vad som framgår i
taxebilagan med angivet belopp (fast avgift) eller med 955 kronor per timme nedlagd
handläggningstid avrundat till närmaste hel eller halv timme på ärendet (timavgift), eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.
7 §
Om det i beslutet i ett ärende förordnas att besiktning skall ske av den verksamhet eller åtgärd
beslutet avser, ingår kostnaden för ett sådant besiktningstillfälle i den fasta avgiften. För
ytterligare besiktning som erfordras tas ersättning ut med 955 kronor per timme nedlagd
handläggningstid avrundat till närmaste hel eller halv timme (timavgift).
8§
Timavgift tas ut per timme nedlagd handläggningstid avrundat till närmaste hel eller halv
timme. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet. I handläggningstiden skall inte
räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en halv (0,5) timme.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
9§
Avgift för prövning skall erläggas av sökanden.
10 §
Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås.
11 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap
4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden
enligt 7 kap miljöbalken rörande ansökan om tillstånd eller dispens (27 § förordningen om
skydd av naturen).
12 §
Utöver avgift för prövning kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift med anledning av anmälan
13 §
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad som framgår
i taxebilagan med angivet/-n belopp/avgiftsfaktor (fast avgift) eller med 955 kronor per timme
nedlagd handläggningstid avrundat till närmaste hel eller halv timme på ärendet (timavgift)
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagan.
Avgift med anledning av anmälan skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
14 §
Vid bestämmande av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 8 §.
15 §
Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilaga till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälaren i
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.
16 §
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt
17 §
Avgift för tillsyn i övrigt tas ut enligt vad som framgår i taxebilagan med angivet belopp (fast
avgift) eller med 955 kronor per timme nedlagd handläggningstid avrundat till närmaste hel
eller halv timme (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagan.
18 §
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter med
fast årlig avgift enligt taxebilaga 2 skall full avgift betalas för den verksamhet som medför
den högsta avgiften med tillägg av 25% av summan av de belopp som anges för de övriga
verksamheterna. Tillägg skall dock inte betalas för verksamheter som är hänförliga till samma
verksamhetsgrupp.

19 §
Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har
meddelats eller anmälan gjorts eller att verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas
avgift ut per timme nedlagd handläggningstid avrundat till närmaste hel eller halv timme.
Avgiften skall därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
I den fasta tillsynsavgiften ingår en uppföljande inspektion för kontroll av eventuella
överträdelser av villkor eller föreskrifter. Krävs ytterligare inspektion, får avgift tas ut med
955 kronor per timme nedlagd handläggningstid avrundat till närmaste hel eller halv timme
för den tillkommande tillsynen.
Föreligger behov av avhjälpande sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift för tillsyn
som föranleds därav från och med året efter det att verksamheten upphört enligt vad som
anges i taxebilagan om avgift för tillsyn över verksamheter som orsakar miljöskador.
Med avhjälpande avses utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en
föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada.
Timavgift för tillsyn av verksamheter i bilaga 2 betalas efter det att tillsynen genomförts eller
efter ärendet avslutats.
20 §
Vid bestämmande av timavgift tillämpas bestämmelserna i 8 §.
21 §
Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över verksamheter som orsakar miljöskador
skall tillsynsavgift betalas av den som enligt 10 kap miljöbalken ansvarar för avhjälpandet.

Avgiftens erläggande m m
22 §
Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Lomma kommun. Betalning skall ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Betalas avgiften inte inom angiven tid, skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på
obetalt belopp.
23 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.

24 §
Av 1 kap 2 § och 9 kap 4§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
25 §
Av 1 kap 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift skall
gälla omedelbart även om det överklagas.
26 §
Enligt 19 kap 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
Delegation
27 §
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i
bilagorna 1 och 2 angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per timme nedlagd
handläggningstid avrundat till närmaste hel eller halv timme med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentindex (totalindex) räknat fram
till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är den månad då kommunens taxa träder i kraft.
Av 4 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att äldre taxor skall tillämpas på
mål och ärenden som inletts innan miljöbalkens ikraftträdande. Äldre taxor skall även
tillämpas i ärenden som rör tillstånd och anmälningar som har kommit in efter miljöbalkens
ikraftträdande, men före denna taxas ikraftträdande.
______________________________

TAXEBILAGA 1
T=timavgift, endast T betyder löpande timavgift
Naturvård
Tillsyn och prövning av dispens m m inom naturvård.

T

Verksamheter mm
Miljöfarlig verksamhet
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller
anslutning 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

2T

0-5 personekvivalenter
6-25 personekvivalenter
26-100 personekvivalenter
101-200 personekvivalenter

3,5 T
4,5 T
5,5 T
6,5 T

3

inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2
vid samma tillfälle

6,5 T

4

anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

2T

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig verksamhet
enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

T

Handläggning av anmälan avseende:
Inrättande av annan avloppsanordning än sådan där vattenklosett är
ansluten enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

2T

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

2T

Inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2T

Handläggning av anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

T

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
för vilket anmälningsplikt gäller enligt 21 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet.

Se taxebilaga 2

T

Miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken
Tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken.

T

Hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med
detaljplan enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

2T

Prövning om undantag från förbud att bränna halm på åkermark
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2T

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

2T

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

3T

Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd samt prövning av undantag från
kommunala föreskrifter meddelade med stöd av förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

T

Jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap. miljöbalken
Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken

T

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

T

Kemiska produkter enligt 14 kap. miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

T

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11§ Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

T

T

Information
Handläggning av information enligt 4 kapitlet 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

T

Information till tillsynsmyndigheten innan installation av utrustning
enligt 28 § förordning om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen

T

Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer.
Handläggning av årlig kontrollrapport för stationära anläggningar
med en sammanlagd köldmediemängd överstigande 10 kg enligt
29 § förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen som innehåller CFC, HFCF, halon, HFC
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet som avser energianvändning och
energieffektivisering

T
1,5 T

T

Avfall och producentansvar enligt 15 kap. miljöbalken
Ansökan, anmälan m m
Handläggning av anmälan enligt den kommunala
renhållningsordningen.

1T

Handläggning av anmälan enligt 45 § avfallsförordningen
(2011:927).

1T

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar.

T

______________________________

TAXEBILAGA 2
MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Som ska anmälas enligt 9 kap 6 § miljöbalken
Årsavgift = avgiftsfaktorn multiplicerad med T (timavgiften, 955 kr).
Bokstav- och
sifferkod enligt
EG-rättsakter

Kod och verksamhetsbeskrivning

Avgiftsfaktor

JORDBRUK, M.M.

C e 85/337-2
C e 85/337-2

Djurhållning, m m
1.20 Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer
än 100 djurenheter*, dock ej inhägnad, som ej är tillståndspliktig.
1.30 Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion
av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

16
T

* Djurenhet, se bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(FMH).
VATTENBRUK
C e 85/337-2

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

4

MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA, M.M.
C

C e 85/337-2

C

Berg, naturgrus, torv och andra jordarter
10.30 Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
10
10.40 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.
T
10.50 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,
eller

C

C e 85/337-2
C e 85/337-2

C e 85/337-2

C e 85/337-2

C e 85/337-2

C e 85/337-2

C

C e 85/337-2

C

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
10.60 Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer
än 500 ton torv per kalenderår.
8
Kol och annan utvinningsindustri
11.30 Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
13.70 Djupborrning, som inte är tillståndspliktig
LIVSMEDEL OCH FODER M M
Animaliska råvaror
15.30 Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15.10 eller 15.20.
15.50 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk,
fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men
högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
15.70 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 hållbarhetsbehandling genom endast frysning,
torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktigenligt 15.60 eller 15.80.
15.80 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst
18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Vegetabiliska råvaror
15.100 Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller
50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är
Tillståndspliktig
15.120 Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad
på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig
15.130 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

T
T

12

20

6
6

12

25

C

C e 85/337-2

C e 85/337-2

C e 85/337-2

C e 85/337-2

C

C e 85/337-2

C e 85/337-2

C

avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt.
15.140 Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för
en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig.
15.160 Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat
eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig.
Mjölk, oljor och fetter m. m.
15.180 Anläggning för framställning av mjölkprodukter
(med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning
av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig.
15.200 Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter
av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än
100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
15.220 Anläggning för tillverkning av glass för en produktion
av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig.

16

16
20

12

10

10

Drycker m m
15.240 Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren
etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig.
16
15.260 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller 32
mer än 1000 kbm maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsrenignsverk som är
tillståndspliktigt. Anmälningsplikt gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktigt
Annan livsmedelstillverkning
15.280 Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr
per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig.
12
15.300 Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 15.10–15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 15.10–15.290, och

C e 85/337-2

C

b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt.
15.310 Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning
av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte
sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
enligt 15.10–15.300.
Foder
15.340 Anläggning för malning, blandning eller pelletering
av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion
per kalenderår av
1. mer än 5 000 ton spannmålsfoder, eller
2. mer än 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.

20

T

12

TEXTILVAROR
C e 85/337-2

17.30 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
än 10 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig

10

PÄLS, SKINN OCH LÄDER
C e 85/337-2

18.30 Anläggning för garvning eller annan beredning av
läder eller pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt
läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig.

10

TRÄVAROR
C

C

C

20.10 Anläggning för yrkesmässig behandling av trä med
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig.
20.30 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en
produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig.
20.40 Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade
på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer
än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst

T

25

C

C

C

mått råvara per kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
20.60 Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter
av spån per kalenderår.
20.80 Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m3 fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning
och inte är tillståndspliktig enligt 20.70, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig.
20.90 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller
nära vattentäkt, om åtgärden 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.

12

16

12

T

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
C

21.50 Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper,
papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig.

16

FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
C

C
C

22.10 Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 39.20 eller 39.30.
22.20 Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
22.40 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.

T
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12

KEMISKA PRODUKTER
C e 85/337-2
99/13
C e 85/337-2
C e 85/337-2

C

C e 85/337-2

C e 85/337-2

C e 85/337-2

24.30 Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt
tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
T
24.70 Anläggning för framställning genom destillation av
mer än 5 000 ton gas per kalenderår.
20
24.81 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 20
24.90 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell
skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något
ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning
av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat,
är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med
de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig” (Förordning 2008:690).
20
24.100 Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon annan beskrivning i denna bilaga.
T
24.120 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,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetikeller hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
4. mer än 5000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig.
10
24.130 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 kroppsvårdskosmetik eller
hygienprodukter per år eller
6. andra kemiska produkter.
20

C e 85/337-2

C e 85/337-2

24.140 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer
tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig.
24.150 Anläggning för behandling av mellanprodukter,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon av beskrivningarna i 24.10–24.140.

T

T

GUMMI- OCH PLASTVAROR
C e 85/337-2

C e 85/337-2

C e 85/337-2

25.11 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror,
om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
25.30 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.
25.50 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.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.20 eller 39.30.

T

8

8

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER

C e 85/337-2

Glas, glasvaror och keramiska produkter
26.30 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig.

10

C e 85/337-2
C e 85/337-2

C

C

C

C

C

26.40 Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten
inte är tillståndspliktig.
26.60 Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig.

T

32

Cement, betong, kalk, krita och gips
26.100 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten
är tillståndspliktig.
20
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.
16
26.120 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor
av gips per kalenderår.
T
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
26.150 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.
16
26.160 Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig.
12
STÅL OCH METALL

C e 85/337-2

C

27.60 Anläggning för gjutning för en produktion av mer än
10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig.
27.140 Anläggning för gjutning av andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av
mer än 1 ton per kalenderår.

6

8

YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST
MM
Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
C

C e 85/337-2

28.40 Anläggning för annan beläggning med metall än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig.

28.60 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling

8

C e 85/337-2

C
C

av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till
mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig.
28.70 Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår,
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer
än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen
uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.
28.71 Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter
yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70.
28.90 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten
inte är tillståndspliktig.

8

10
T

16

ELEKTRISKA ARTIKLAR
C
C

31.30 Anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor.
31.60 Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

10
16

METALLBEARBETNING M.M.
C e 85/337-2
C e 85/337-2
C e 85/337-2

C e 85/337-2

34.10 Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer
per kalenderår.
34.20 Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
34.40 Anläggning för tillverkning och sammansättning per
kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig.

34.50 Anläggning för

16
8

80

C

C e 85/337-2

1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
34.80 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 någon av beskrivningarna i
34.10–34.70, 35.10 eller 35.20. Med total tankvolym avses
detsamma som i 34.70 andra stycket.
35.20 Skeppsvarv

80

6
8

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
C e 99/13

C

39.30 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 produkt, som enligt föreskrifter om klassificering
och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge
ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt
fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig.
10
39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt

39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. Med förbrukning avses detsamma
som i 39.10 andra stycket.

8

LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M M
C e 85/337-2

C e 85/337-2

39.70 Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen
har kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer
än 5 000 ton, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig” och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring
av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än vad som avses i 1 och 2 om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle
12
39.90 Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
8
GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

C
C e 85/337-2

C e 85/337-2

Gasformiga bränslen
40.20 Anläggning för framställning av gasformigt bränsle,
om verksamheten inte är tillståndspliktig.
Förbränning
40.60 Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle används än
eldningsolja eller bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än
eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat
vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.

16

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

12

16

C e 85/337-2

C

C

Vindkraft
40.100 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft
med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda
uteffekten är minst 125 kilowatt. Anmälningsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig.
Värmepumpar och kylanläggningar m.m.
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.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag
eller tillförsel genom vattentäkt.
40.120 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde
eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än
3 000 megawattimmar.

6

16

4

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
C

C

50.10 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.
50.20 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.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.

4

6

INFRASTRUKTUR
C e 85/337-2

C e 85/337-2

63.20 Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn
som är tillståndspliktig.
63.50 Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
flygplatsen är tillståndspliktig.
LABORATORIER

C

73.10 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier
som
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i

16

4

denna bilaga,
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga
enligt 38 § denna förordning.

16

TANKRENGÖRING
C

74.20 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som används för förvaring eller för transport av kemiska
produkter. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig.

12

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
C
C

85.10 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
85.20 Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om
etylenoxid används som steriliseringsmedel.

40
10

RENING AV AVLOPPSVATTEN
C e 85/337-2

90.20 Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig.

12

AVFALL

C e 06/12

C e 75/439
91/157
02/96
06/12

Mellanlagring
90.40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt
avfall om den totala 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 bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig.
90.60 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som
utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall
inte vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning
för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år

10

innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
C e 06/12

C e 02/96
06/12

C e 06/12

C e 00/53
06/12

C e 99/31
06/12

C e 85/337-2
06/12

C e 85/337-2
00/76
06/12

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m m
90.80 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än
1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig.
90.90 Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med
undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter
eller utrustning som innehåller isolerolja.
90.110 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
90.120 Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt
omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
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Användning för anläggningsändamål
90.140 Användning för anläggningsändamål av avfall på
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten,
och där föroreningsrisken är ringa.

T

Biologisk behandling
90.170 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.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig.

4

Förbränning
90.230 Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning
där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

C e 85/337-2
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Animaliska biprodukter m.m.
90.250 Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning

6

per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter
som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten
inte är tillståndspliktig.
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90.260 Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 15.320, 90.240 eller 90.250.
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Uppläggning
90.280 Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken
endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

T

06/12

C e 85/337-1
85/337-2
91/689
96/59
06/12
C e 91/689
06/12

C e 91/689
06/12

C e 06/12

Annan återvinning eller bortskaffande
90.370 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall
som består av uppgrävda förorenade massor från den plats
där anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig.
T
90.375 Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall
som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager
för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall
som behandlas är högst 2 000 ton.
T
90.390 Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen
finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
8
90.430 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen
(2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310,
90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.
T

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M M
C

92.20 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. 6
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92.30 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

4

TEXTILTVÄTTERIER
93.10 Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt.
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Upplysning

För fullständig text och hänvisningar till sifferkoderna i texten, se bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
________________________________________

