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Avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndernas verksamhet enligt
miljöskyddslagen. (2)
Svenska Kommunförbundet har i sitt cirkulär 1989:96 gett ett underlag för
kommunala taxor enligt miljöskyddslagen.
I förslaget har redovisats en del för tillståndspliktiga verksamheter (A- och Bobjekt) och en del för anmälningspliktiga (C-objekt).
En ändring av förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet
enligt miljöskyddslagen trädde i kraft 1990-07-01 (SFS 1990:509).
Eftersom förbundets underlag i stor utsträckning grundar sig på nämnda
förordning är det på sin plats med en revidering även för kommunernas taxor.
Ändringarna består i huvudsak av en utökad underindelning av de olika
verksamheterna. Avsikten är att underindelningen bättre ska motsvara det
faktiska tillsynsbehovet.
Även för objekten som har beteckning C i miljöskyddsförordningen har smärre
justeringar gjorts.
Alla ändringar har markerats med ett lodrätt streck i vänster marginal. I övrigt
har vårt förslag en ny paragraf, 2a §. Denna tar upp en möjlighet att ta ut
kostnad för eventuell kungörelse av anmälningsärenden.
I förbundets tidigare förslag redovisades en möjlighet för kommuner att via
taxan täcka sina kostnader för sitt arbete med
tillståndsprövningen. Där redovisades en idé med 5-10 procentiga påslag på
taxan för prövningsarbetet. Ett alternativ till denna konstruktion är att man tar
ut prövningsavgiften i form av timtaxa för den tid man lagt ner på prövningen.
Denna lösning speglar bättre det verkliga förhållandet eftersom
prövningsarbetet är en ganska oregelbunden företeelse.
Flera kommuner har i sina taxor valt denna timtaxa för
prövningsarbetet. Förbundet vill också påminna om den blankett som finns för
tidkort/fakturaunderlag som kan beställas hos Kommentusgruppen AB, 125 88
ÄLVSJÖ. Blanketten heter 21820121.
Några kommuner har påtalat behovet att få en möjlighet att göra vissa
kostnadsuppräkningar utan att ta upp ändringen i fullmäktige vid varje tillfälle.
Detta kan lösas på två sätt:

1) I taxan införs en indexparagraf som binds till konsumentprisindex och ett
utvalt basår.
2) I taxan införs en paragraf där miljö- och hälsoskyddsnämnden bemyndigas
att justera taxan i enlighet med ändringar i avgiftsförordningen.
Svenska Kommunförbundet avser att återkomma med cirkulär om avgifter
under senare delen av 1991.
Taxa för verksamhet enligt miljöskyddslagen
§1
Avgift för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt
miljöskyddslagen skall betalas av den som utövar miljöfarlig verksamhet i X
kommun.
§2
Avgiften skall betalas med de belopp som anges i bilaga 1. För miljöfarlig
verksamhet som markerats med T i bilagan och verksamhet som ej finns i
bilagan skall avgift betalas med 500 kr för varje utförd tillsynstimme.
§ 2a
Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnad för eventuell kungörelse av
anmälningsärende enligt 19 § miljöskyddsförordningen skall betalas av den som
avser utöva den miljöfarliga verksamheten. Avgiften debiteras med nämndens
självkostnad.
§3
Betalning av avgift skall ske till kommunen efter beslut av miljö- och
hälsoskyddsnämnden för de enskilda verksamheterna.
§4
För verksamheter med fast årsavgift tas avgiften ut kalenderårsvis i förskott. För
timbaserad avgift tas avgiften ut kalenderårsvis i efterskott.
§5
Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden - med hänsyn
till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter ändra avgiften.
§6
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgifter kan överklagas hos
länsstyrelsen.
§7
Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
Frågor i anslutning till detta cirkulär besvaras av miljöingenjör Göran Carlsson,
tfn 08 - 772 46 71.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunaltekniska avdelningen

Jane Cederqvist
Göran Carlsson
Bilaga 1
Redovisning av verksamheter för vilka årsavgifter ska utgå för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöskyddslagen
För verksamhet markerad med T utgår timbaserad avgift. Beteckningarna följer
miljöskyddsförordningen (1989:364).
(Det är viktigt att bilagan med A- och B-objekt anpassas så att den endast upptar
verksamheter för vilka miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar. För
bilagan med C-verksamheter är det lämpligt att faställa hela bilagan.)
Bilaga 1a
Tillståndspliktiga verksamheter för kommuner som tagit över tillsyn enligt § 44a
miljöskyddslagen (A+B-lista)
Beteckning enligt
1

JORDBRUK, VATTENBRUK

11

Jordbruk

Avgift i bilagan till

11.01

ladugård, stall eller annan anläggning för djur
med utrymme för mer än 100 djurenheter, varvid
som en enhet avses ett fullvuxet nötkreatur,
en häst, två ungnöt, tre suggor, tio slaktsvin,
tio pälsdjur (avelshonor) eller 100 fjäderfän
1 350 11.02 anläggning för
torkning av gödsel
3 000
13

Vattenbruk

13.01.01 fiskodling för produktion av mer än 10 ton
fisk per år
70 kr
per ton 2
AV MINERALISKA PRODUKTER M M
22
22.01

23

Råpetroleum- och naturgasutvinning
anläggning för utvinning av råolja eller naturgas
- provborrning eller utvinning till sjöss
5 000
- provborrning på land
- utvinning på land
3 000
Malm- och mineralutvinning

23.01 gruvanläggning som utgörs av
23.01.01 - annan anläggning för bearbetning av mineralfyndighet än som avses i 23.01.02 eller anrikningsverk eller sintringverk
- gruvfält med flera gruvor
100 000
- gruva med anrikningsverk
60 000

UTVINNING

- gruva utan anrikningsverk
- sintringsverk
- täkt för kol eller eldfast lera
provbrytning
30 000
29

30 000
30 000
5 000 23.01.02 - anläggning för

Annan brytning och utvinning

29.01.01 bergtäkt med en produktion som överstiger 25 000 ton
per år
5 000 29.01.02 torvtäkt med
en produktion som överstiger 10 000
kubikmeter per år
5 000
3

TILLVERKNING

31

Livsmedels- och dryckesvarutillverkning

31.01.01 slakteri för en produktion överstigande 5 000
ton slaktvikt per år
- mer än 50 000 ton per år
30 000
- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år
15 000 31.03.01 mejeri
eller torrmjölkfabrik för en produktion
baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per år 15 000 31.05.01
glassfabrik för en produktion av mer än 5 000
ton per år
5 000 31.06.01 fabrik för
beredning eller konservering av grönsaker, rotfrukter, frukter eller bär för en produkduktion baserad på mer än 1 000 ton råvara per år
- mer än 50 000 ton per år
30 000
- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år
15 000 31.07.01 fabrik för
beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur för en produktion baserad på mer
än 200 ton råvara per år
- mer än 6 000 ton
30 000
- mer än 2 000 ton men högst 6 000 ton
15 000
- mer än 200 ton men högst 2 000 ton
5 000 31.08 fiskmjöls- eller
fiskoljefabrik
- mer än 5 000 ton fiskmjöl och/eller fiskolja
15 000
- högst 5 000 ton fiskmjöl och/eller fiskolja
3 000 31.09 anläggning
för framställning eller raffinering av
fett eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt
slag för en tillverkning av
31.09.01 - mer än 100 000 ton per år
30 000 31.09.02 - högst 100
000 ton per år
- mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år 30 000
- högst 50 000 ton per år
15 000 31.10 margarinfabrik eller
annan fabrik för förädling av
vegetabiliskt fett till olika livsmedelsprodukter 15 000 31.11
sockerfabrik
30 000 31.12 stärkelsefabrik
av mer än 10 000 ton per år
15 000 31.16 fabrik för rostning
av kaffe
- mer än 3 000 ton per år
15 000
- högst 3 000 ton per år
3 000 31.20 anläggning för
bearbetning av slaktbiprodukter eller
animaliskt avfall för en produktion baserad på 31.20.01 - mer än 10 000 ton
råvara per år
30 000 31.20.02 - högst 10 000 ton råvara per år
- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år 15 000
- högst 1 000 ton per år
5 000 31.21 annan
fodermedelsfabrik än som avses i 31.20 för
en produktion av
31.21.01 - mer än 50 000 ton spannmålsfodermedel per år
15 000 31.21.02 mer än 1 000 ton annat fodermedel per år
15 000 31.23 fabrik för

framställning av alkohol
30 000 31.25 bryggeri eller maltfabrik för en
produktion av
- mer än 20 000 kubikmeter öl per år
30 000
- mer än 1 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter
15 000
- högst 1 000 kubikmeter
3 000
maltfabrik
5 000
32

Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning

32.01.01 fabrik för beredning eller färgning av textilier
eller garner
- mer än 2 000 ton per år
45 000
- mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton per år
30 000
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år
15 000 32.02.01 garveri
eller annan fabrik för skinnberedning
för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara
per år
- mer än 1 000 ton per år
45 000
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år
15 000 32.03
linberedningsverk
3 000
33

Trävarutillverkning

33.01.01 sågverk för framställning av mer än 10 000 kubikmeter
trävaror per år
- mer än 100 000 kubikmeter per år
30 000
- mer än 20 000 kubikmeter men högst 100 000
kubikmeter per år
15 000
- mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter per år
5 000 33.02 playwood- eller
spånskivefabrik
15 000 33.03 anläggning för lagring av timmer på
land med begjutning av vatten eller anläggning för lagring
av timmer i vatten om lagerkapaciteten överstiger
5 000 kubikmeter
5 000 33.04 anläggning för
träskyddsbehandling genom tryckeller vacuumimpregnering för en produktion av
- mer än 10 000 kubikmeter per år
30 000
- mer än 500 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter per år
15 000
- högst 500 kubikmeter per år
5 000
34
34.01

Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning,
grafisk produktion

fabrik för framställning av massa eller massa och
papper
- fabrik för kemisk massa, med blekeri, mer än
300 000 ton per år
100 000
- fabrik för kemisk massa, med blekeri, högst
300 000 ton per år
75 000
- fabrik för kemisk massa, utan blekeri
60 000
- fabrik för mekanisk massa
45 000 34.02 fabrik för
framställning av papper
30 000 34.03 fabrik för framställning av
fiberskivor med en
produktion av
- mer än 20 000 ton per år
45 000
- högst 20 000 ton per år
30 000 34.04 fabrik för
framställning av regenererad cellulosa 60 000 34.05 fabrik för framställning

av bindemedel ur skogsråvara 60 000 34.06.01 tryckeri där torkning sker vid
förhöjd temperatur 15 000 34.06.02 tryckeri där mer än 20 ton organiska
lösningsmedel
(inkl lösningsmedel i färg) förbrukas per år
15 000
35

Tillverkning m m av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror

35.01

fabrik för framställning av andra polymerer ur
enskilda monomerer eller kombinationer av monomerer
än som avses i 35.02
30 000 35.02 fabrik för
framställning av polymerer av epoxieller polyuretantyp
15 000 35.03 fabrik för tillverkning
av plastprodukter ur polymera
material såsom polyester, latex eller andra förpolymeriserade produkter, där tillverkningen innefattar ytterligare polymerisation
- mer än 10 ton polyester eller motsvarande per år 15 000
- mer än 1 ton men högst 10 ton polyester eller
motsvarande per år
5 000
- högst 1 ton polyester eller motsvarande per år 3 000 35.04 fabrik för
tillverkning av plastprodukter där
35.04.01 - mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år
5 000 35.04.02 - mer än 5 ton
andra halogenerade organiska
lösningsmedel förbrukas per år
5 000 35.06
läkemedelsfabrik med kemisk eller biologisk tillverkning
- framställning av läkemedelssubstanser genom
kemisk syntes
45 000
- framställning av läkemedelssubstanser genom
biosyntetiska reaktioner, dvs fermentation eller
andra reaktioner där substansen produceras av
levande mikroorganismer
45 000
- renframställning av läkemedelssubstanser ur
animalisk eller vegetabilisk råvara genom
extraktions- eller annat uppreningsförfarande
30 000 35.07
läkemedelsfabrik med enbart farmaceutisk
tillverkning
- mer än 10 ton halogenerade eller mer än 20 ton
andra organiska lösningsmedel förbrukas per år
15 000
- högst 10 ton halogenerade eller högst 20 ton
andra organiska lösningsmedel förbrukas per år
5 000 35.08 krut- och
annan sprängämnesfabrik
- kemisk tillverkning
30 000
- blandning, ammunitionstillverkning, pyroteknisk industri m m
15 000 35.09 fabrik för
framställning av gödselmedel
75 000 35.10 fabrik för framställning av
bekämpningsmedel på
annat sätt än enbart genom blandning av färdiga
råvaror
30 000 35.11 fabrik för
framställning av bekämpningsmedel
enbart genom blandning av färdiga råvaror
5 000 35.12
kabelfabrik
5 000 35.13
gummivarufabrik
15 000 35.15 fabrik för
framställning av färg eller fernissa
15 000 35.16 fabrik för tillverkning av
fotografisk film eller
fotografiskt papper
15 000 35.17 fabrik för
framställning av produkter där en mängd
av
35.17.01 - mer än 500 ton organiska lösningsmedel ingår

per år
15 000 35.17.02 - mer än 10
ton halogenererade organiska lösningsmedel ingår per år
15 000 35.18.01 fabrik för
framställning av rengöringsmedel genom
blandningsförfarande med en produktion av mer än
500 ton per år
5 000 35.19 fabrik för
raffinering av mineraloljor
75 000 35.20.01 anläggning där olja,
oljeprodukter eller kemikalier
lagras eller årligen hanteras i en mängd av mer än
50 000 ton
15 000 35.21 anläggning
för framställning av kolbaserade bränslen 30 000 35.22 fabrik för framställning
av grafitelektroder
60 000 35.23 fabrik för framställning av alkohol för
annat
ändamål än livsmedel
30 000 35.27 fabrik för
framställning av ammoniak
75 000 35.28 fabrik för framställning av
svavelsyra
75 000 35.29 fabrik för framställning av fosforsyra
75 000 35.30 fabrik för framställning av klor eller natriumhydroxid75 000 35.31
fabrik för framställning av klorat
75 000 35.32 fabrik för
framställning av saltsyra
75 000 35.33 fabrik för framställning av
salpetersyra
75 000 35.34 fabrik för framställning av andra kemiska
produkter
än som tidigare har nämnts, där tillverkningen
omfattar kemiska reaktioner
45 000 35.35 fabrik för
framställning av andra kemiska produkter
än som tidigare har nämnts, där tillverkningen enbart
omfattar fysikaliska processer, såsom blandning,
destillation eller lakning
30 000 35.36 annan anläggning
för tillverkning av kemiska
produkter, petroleumprodukter, gummi- eller plastvaror där årsförbrukningen av
35.36.01 - fullständigt halogenerade klorfluorkarboner
uppgår till mer än 1 ton
15 000 35.36.02 - ofullständigt
halogenerade klorfluorkarboner
uppgår till mer än 10 ton
15 000
36

Tillverkning av varor av mineraliska ämnen,
utom metaller

36.01

fabrik för framställning av keramiska produkter
för en produktion av
- mer än 50 ton per år
15 000
- högst 50 ton per år
3 000 36.02 mineralulls- eller
glasullsfabrik
- för en produktion av mer än 10 000 ton per år 45 000
- för en produktion av högst 10 000 ton per år
15 000 36.03 glasbruk
för en produktion per år av
- mer än 2 000 ton
30 000
- mer än 200 ton men högst 2 000 ton
15 000
- mer än 50 ton men högst 200 ton
5 000
- högst 50 ton
1 350 36.04 cementfabrik
kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000
ton per år
15 000 36.06 anläggning
för framställning av tegel
15 000 36.07 anläggning för framställning
av gipsskivor
15 000 36.08 anläggning för framställning av lättkliniker
eller
lättbetong
15 000 36.09 anläggning
för framställning av produkter ut skiffer 15 000
37
37.01

Metallframställning
järn- eller stålverk

- verk med råstålproduktion
- mer än 1 000 000 ton per år
100 000
- mer än 100 000 ton per år men högst 1 000 000
ton per år
75 000
- högst 100 000 ton per år
30 000
- verk utan råstålproduktion
- mer än 50 000 ton per år
30 000
- högst 50 000 tonper år
20 000 37.02 ferrolegeringsverk
60 000 37.03.01 annat metallverk än som anges i 37.01 för en
produktion av mer än 3 000 ton per år
- mer än 80 000 ton per år
100 000
- mer än 30 000 ton men högst 80 000 ton per år 60 000
- mer än 3 000 ton men högst 30 000 ton per år
30 000 37.03.02 annat
metallverk än som anges i 37.01 för en produktion
av högst 3 000 ton per år
15 000 37.04.01 metallraffinaderi
för en produktion av mer än
3 000 ton per år
- mer än 80 000 ton per år
100 000
- mer än 30 000 ton men högst 80 000 ton per år 75 000
- mer än 3 000 ton men högst 30 000 ton per år
30 000 37.04.02
metallraffinaderi för en produktion av högst
3 000 ton per år
15 000 37.05.01 annat
metallgjuteri än som anges i 37.06 för en
produktion av mer än 3 000 ton per år
- mer än 80 000 ton per år
100 000
- mer än 30 000 ton men högst 80 000 ton per år 60 000
- mer än 3 000 ton men högst 30 000 ton per år
30 000 37.05.02 annat
metallguteri än som anges i 37.06 för en
produktion av högst 3 000 ton per år
- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per år
15 000
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år
5 000
- mer än 50 ton men högst 200 ton per år
3 000
- högst 50 ton per år
1 350 37.06 järn- eller stålgjuteri
- mer än 10 000 ton per år
30 000
- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år
15 000
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år
5 000
- mer än 50 ton men högst 200 ton per år
3 000
- högst 50 ton per år
1 350
38

Verkstadsvarutillverkning

38.01.01 anläggning för verkstadsindustri med en tillverkningsyta av mer än 20 000 kvadratmeter
- mer än 50 000 kvadratmeter
60 000
- mer än 20 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter
30 000 38.01.02 anläggning för
verkstadsindustri med en tillverkningsyta av mer än 5 000 men högst 20 000
verkningsyta av mer än 5 000 men högst 20 000
kvadratmeter
15 000 38.02 anläggning för
kemisk, elektrolytisk eller termisk
ytbehandling, beläggning med metall eller trumling
eller betning av metall
15 000 38.03 utsläpp av
ytbehandlingsbad från metallindustri
eller koncentrerat sköljvatten från sådant bad
15 000 38.04
ackumulatorfabrik
60 000 38.05 annan anläggning för
verkstadsvarutillverkning där 38.05.01 - mer än 1 ton fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner förbrukas per år
5 000 38.05.02 - mer än 5 ton
andra hologenerade organiska

lösningsmedel förbrukas per år
organiska lösningsmedel förbrukas
per år
39

5 000 38.05.03 - mer än 20 ton
5 000

Annan tillverkning

39.01.01 anläggning för ytbehandling med färg eller lack eller
där limning sker där mer än 20 ton organiska lösningsmedel (inkl lösningsmedel i färg, lack och lim)
förbrukas per år
15 000 39.02 annan
tillverkningsanläggning där
39.02.01 - mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år
5 000 39.02.02 - mer än 10 ton
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år
5 000
4

EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING

41

El-, gas- och värmeförsörjning

41.01 kärnkraftvverk eller annan kärnteknisk anläggning 30 000 41.02.01
anläggning för förgasning eller förbränning för en
tillförd effekt av mer än 200 MW
- gasturbinanläggning
15 000
- övriga anläggningar
45 000 41.02.02 anläggning för
förgasning eller förbränning för en
tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW
- mer än 100 MW men högst 200 MW
30 000
- mer än 10 MW men högst 100 MW
15 000 41.04
gasturbinanläggning för en tillförd effekt av
högst 200 MW
5 000 41.05.01 anläggning för
utvinning - på annat sätt än genom
vattentäkt - av värme ur mark, luft, vattendrag, sjö
eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller
avloppsvatten för en ur värmekällan uttagen effekt av
mer än 10 MW
5 000 41.07 gruppstation med
vindkraftverk eller vindkraftverk med
enstaka aggregat eller grupper av aggregat för en sammanlagd uttagen effekt av
41.07.01 - mer än 10 MW
10 000 41.07.02 - mer än 1 MW
men högst 10 MW
5 000
6

VARUHANDEL

61

Partihandel och varuförmedling

61.01 anläggning där
61.01.01 - mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner omtappas per år
5 000 61.01.02 - mer än 10
ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner omtappas per år
5 000
7

SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER

71

Samfärdsel

71.01

trafikflygplats med en nominell banlängd överstigande
1 200 m som utnyttjas av flygplan i linjefart
- mer än 50 000 landningar per år
75 000
- mer än 20 000 landningar men högst 50 000
landningar per år
45 000

- mer än 5 000 landningar men högst 20 000
landningar per år
30 000
- högst 5 000 landningar per år
10 000
9

OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER

91

Offentlig förvaltning, försvarsverksamhet m m

91.01

flottiljflygplats med en nominell banlängd överstigande 1 200 m
ej kommunal tillsyn

91.02

skjutbana, skjutfält samt annan anläggning som tillhör försvarsmakten och som är stadigvarande inrättad
för använding av skarp ammunition utomhus ej kommunal tillsyn

92

Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet m m

92.01 utsläpp av avloppsvatten
92.01.01 utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse med mer
än 100 000 invånare eller från annan tätbebyggelse, om
föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den
mängd som härrör från mer än 100 000 invånare
45 000 per reningsanläggning 92.01.02 utsläpp av
avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än
2 000 men högst 100 000 invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal invånare, om föroreningsmängden
i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör
från mer än 2 000 invånare, dock högst den mängd som
härrör från 100 000 invånare
- mer än 20 000 invånare men högst 100 000 invånare
30 000 per reningsanläggning
- mer än 2 000 invånare men högst 20 000 invånare
15 000 per reningsanläggning 92.02 utsläpp av
avloppsvatten från sjukhus 15 000 per anläggning 92.03 upplag eller
anläggning för behandling av avfall
från hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning
eller därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd
som tillförs upplaget eller anläggningen
92.03.01 - överstiger 75 000 ton per år
45 000 92.03.02 - överstiger 20
000 men inte 75 000 ton per år
30 000
- överstiger 10 000 ton men 20 000 ton per år
15 000
- överstiger 1 000 ton men inte 10 000 ton per år 5 000
- överstiger 50 ton men inte 1 000 ton per år
3 000 92.04 utsläpp av
fast avfall eller något annat fast ämne
från mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö
eller annat vattenområde eller uppläggning av ett sådant
ämne på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten
5 000
per anläggning 92.05.01
anläggning för behandling av sådant miljöfarligt avfall som avses i 2 § förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall och förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier om huvuddelen av det avfall som avses
bli behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar och anläggningen i huvudsak används för
behandling av miljöfarligt avfall
- anläggning med en förbränning av mer än 25 000
ton miljöfarligt avfall per år
100 000

- anläggning med en förbränning av högst 25 000
ton miljöfarligt avfall per år
30 000
- anläggning som på annat sätt än genom
förbränning behandlar mer än 25 000 ton miljöfarligt
avfall per år
45 000
- anläggning som på annat sätt än genom förbränning
behandlar mer än 5 000 men högst 25 000 ton
miljöfarligt avfall per år
30 000
- anläggning som på annat sätt än genom förbränning
behandlar högst 5 000 ton miljöfarligt avfall per år 15 000 92.05.02
anläggning för behandling av sådant miljöfarligt
avfall som avses i 2 § förordningen (1985:841) om
miljöfarligt avfall och förordningen (1989:974) om
miljöfarliga batterier om avfallet uppkommit i egen
anläggning
5 000 92.06 anläggning
för uppläggning av miljöfarligt avfall
30 000 92.07 anläggning för
mottagning eller mellanlagring av 92.07.01 - mer än 50 ton oljeavfall per år
5 000 92.07.02 - mer än 10 ton annat miljöfarligt avfall per år
5 000 92.08
bilfragmenteringsanläggning med malningsanläggning
eller motsvarande
- med egen anläggning för deponering av avfall
30 000
- utan egen anläggning för deponering av avfall
15 000 92.11
anläggning för tvättning av tankar eller fat som
används för transport av kemiska produkter på
väg eller järnväg
5 000 92.12 anläggning för
sterilisering av sjukvårdsartiklar
där etylenoxid används som steriliseringsmedel
5 000
95

Reparations-, tvätteri och serviceverksamhet

95.02 tvättinrättning
95.02.01 - för mer än 10 ton tvättgods per dygn
5 000 95.02.02 - där mer
än 1 ton perkloretylen förbrukas per år 5 000 95.02.03 - där mer än 1 ton
fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner förbrukas per år
5 000 95.02.04 - där mer än
10 ton andra halogenerade kolväten
förbrukas per år
5 000 95.03.01 anläggning för
framkallning av fotografiska produkter
- mer än 50 000 kvadratmeter fotografisk film eller
mer än 150 000 kvadratmeter papperskopior framkallas
per år
15 000
- mer än 15 000 men högst 50 000 kvadratmeter
fotografisk film eller mer än 50 000 kvadratmeter
men högst 150 000 kvadratmeter papperskopior
framkallas per år
5 000 95.04 annan reparationseller serviceverksamhet, med
undantag för verksamhet med tillstånd som avses i
9 § förordningen (1988:716) om CFC och halon
m m, där
95.04.01 mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras per år
5 000 95.04.02 mer än 10 ton
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras per år
5 000
Bilaga 1b
Anmälningspliktiga verksamheter betecknade C i miljöskyddsförordningen (för
alla kommuner)

Beteckning i
miljöskyddsförordningen

Avgift
i kr/år

11.03

Utsläpp av pressaft från siloanläggning

11.04

Utsläpp av urin från djurstall

T
T

13.01.02 Fiskodling för en produktion av 500 kg - 10 ton
13.02

T

Anläggning för övervintring av mer än 500 kg fisk T

13.03

Kräftdjusodling med möjlighet att hålla mer än
500 kg kräftdjur i odlingen eller med en dammareal
överstigande 0,5 ha
T

29.02

Annan täkt än som avses i 29.01 för vilken krävs
tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822)
eller 1 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
- mer än 100 000 ton årsprod
5 000
- högst 100 000 ton årsprod
T

31.01.02 Slakteri för en produktion av högst 5 000 ton
slaktvikt per år
5 000
31.02

Charkuteri- eller styckningsanläggning för en produktion av mer än 400 ton per år, eller köttkonserv- 5 000
fabrik

31.03.02 Mejeri eller torrmjölksfabrik för en produktion
baserad på en invägning av 50 - 50 000 ton per år 5 000
- högst 50 ton
T
31.05.02 Glassfabrik för en produktion av
- 500-5 000 ton/år
2 000
- högst 500 ton/år
1 000
31.06.02 Fabrik för beredning eller konservering av grönsaker,
rotfrukter eller bär för en produktion baserad på
50 - 1 000 ton råvara per år
2 000
- högst 50 ton
T
31.07.02 Fabrik för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur för en produktion baserad på 20 - 200 ton
råvara per år
2 000
- högst 20 ton
T
31.15.02 Chokladfabrik eller konfektyrfabrik för en produktion av 1 000 - 10 000 ton per år
5 000
100 - 1 000
2 000
10 - 100
1 000
högst 10
T
31.17

Rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta
produkter per dygn
2 000

31.18

Fabrik för framställning av färdiglagad mat eller
för en produktion av mat som halvfabrikat, i båda
fallen för en produktion av mer än 1 000 ton per år 5 000
300 - 1 000
2 000

31.19

Fabrik för beredning av äggprodukter för en pro-

duktion av mer än 50 ton per år

2 000

31.21.03 Annan fodermedelsfabrik än som avses i 31.20.01 och 31.21.04 31.20.02
för produktion av högst 50 000 ton spannmålsfodermedel/år eller högst 1 000 ton annat fodermedel/år
5 000
31.22

Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål
1 000
ej enskilda lantbruk

31.24

Anläggning för blandning och tappning av sprit
och vin

31.26

Läskedrycksfabrik

5 000

5 000

32.01.02 Fabrik för beredning eller färgning av högst 200
ton textilier eller garner per år
100 - 200
10 000
10 - 100
2 000
högst 10
T
32.02.02 Garveri eller annan fabrik för skinnberedning för en
produktion baserad på högst 100 ton råvara per år 5 000
33.01.02 Sågverk för framställning av 1 000 - 10 000 m³
trävaror per år
- 4 000 - 10 000 m³/år
5 000
- 1 000 - 4 000 m³/år
2 000
33.05

Anläggning för träskyddsbehandling genom doppning 2 000

34.06.03 Tryckeri där 5 - 20 ton organiska lösningsmedel
förbrukas per år
5 000
34.07

Klichéanstalt

2 000

35.04.03 Fabrik för tillverkning av plastprodukter där 0,1 - 35.04.04 1 ton
fullständigt halogenerade klorfluorkarboner
eller 1 - 5 ton andra halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per år
2 000
35.05

Fabrik för tillverkning på annat sätt än genom
polymerisation, av plastprodukter genom mekanisk,
termisk eller annan bearbetning av polymera material2 000

35.14

Anläggning för regummeringsverksamhet där mer än 5
ton organiska lösningsmedel förbrukas per år
2 000

35.17.03 Fabrik för framställning av produkter där organiska 35.17.04
lösningsmedel ingår till en mängd av 10 ton - 500
ton per år eller där halogenerade organiska lösningsmedel ingår till en mängd av 1 - 10 ton per år 5 000
35.18.02 Fabrik för framställning av rengöringsmedel genom
blandningsförfarande med produktion av högst
500 ton/per
2 000
35.20.02 Anläggning där 5 000 - 50 000 ton olja, oljeprodukter eller kemikalier hanteras per år eller lagras5 000

35.24

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på
torv, skogsprodukt, jordbruksprodukt eller avfall 2 000

35.25

Anläggning där mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis lagras
2 000

35.26

Asfaltverk
- Oljegrusverk

1 000

2 000

35.36.03 Annan tillverkningsanläggning där 0,1 - 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller 1 - 10
ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner
förbrukas per år
2 000
36.10
36.11

Berg- och gruskrossverk

5 000

Fabrik för framställning av annat byggmaterial eller
andra byggnadsprodukter på mineralbas än som avses
under 36.01 - 36.10 MF
2 000

38.05.04 Anläggning där 0,1 - 1 ton fullständigt halogenerade
05.05 klorfluorkarboner eller 1 - 5 ton andra halogenerade
05.06 lösningsmedel eller 5 - 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år
2 000
38.08

Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om
förläggning nära kusten för montering, utrustning,
ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande
åtgärd
5 000

39.01.02 Anläggning för ytbehandling med färg eller lack där 39.01.03 5 - 20 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per år
eller där ytbehandling sker med mer än 10 ton
5 000
epoxipulver/år
39.02.03 Tillverkningsanläggning där 0,1 - 1 ton fullständigt 39.02.04
halogenerade klorfluorkarboner eller 1 - 10 ton
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner
förbrukas/år
2 000
41.02.03 Anläggning för förgasning eller förbränning för en
tillförd effekt av 500 kW - 10 MW, som är avsedd för
annat bränsle än enbart eldningsolja eller bränslegas
- 2 MW - 10 MW
5 000
- 500 kW - 2 MW
2 000
Enbart biobränsle - 2 MW - 10 MW
2 000
500 KW - 2 MW
T
41.03

Stationär förbränningsmotor för en tillförd effekt
av 500 kW - 10 MW, som är avsedd för annat ändamål
än enbart reservaggregat vid elbortfall
1 000

41.05.02 Anläggning för utvinning av värme ur mark, luft,
vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur
grundvatten och avloppsvatten för en ur värmekällan
uttagen effekt av 500 kW - 10 MW
2 000
41.06

Anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag,
sjö eller annat vattenområde eller i grundvatten för
en tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh
2 000

41.07.03 Vindkraftverk med enstaka aggregat eller grupper av
aggregat för en sammanlagd uttagen effekt av
25 kW - 1 MW
T
42.01

Vattenverk för mer än 5 000 personer
- med kemsteg (kemisk fällning, flockning)
- utan kemsteg
T

2 000

61.01.03 Anläggning där 0,1 - 1 ton fullständigt halogenerade 61.01.04
klorfluorkarboner eller 1 - 10 ton ofullständigt
halogenerade klorfluorkarboner omtappas per år 2 000
62.01

Bensinstation där mer än 2 000 m³ bensin hanteras
per år
1 000

92.01.03 Avloppsvatten från kommunal avloppsanläggning eller
annan fristående avloppsanläggning och som ej avses
i punkterna 92.01.01 eller 92.01.02
- mer än 200 personekvivalenter men högst 2 000
personekvivalenter
5 000
- mer än 20 personekvivalenter men högst 200
personekvivalenter
2 000
- högst 20 personekvivalenter (flera hushåll)
T
(Avser ej avlopp från enfamiljsfastighet. Avgift
tas då ut enligt särskild taxa för hälsoskyddslagen)
92.03.03 Upplag eller anläggning för behandling av avfall för
hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning eller
därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som
tillförs upplaget eller anläggningen uppgår till högst
50 ton per år
T
92.07.03 Anläggning för mottagning eller mellanlagring av högst 92.07.04 50
ton oljeavfall eller högst 10 ton annat miljöfarligt avfall per år
2 000
92.09

Skrotupplag eller anläggning för bearbetning av skrot,
dock ej bilframenteringsanläggning
- bilskrotning med hantering av mer än 200 bilar/år2 000
- annan anläggning
T

92.10

Anläggning för omlastning av avfall från hushåll,
sjukhus, industri, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning om avfallsmängden överstiger
5 000 ton/år
1 000

94.01

Motorsport- eller bilprovningsbana för stadigvarande
bruk
1 000

94.02

Skjutbana eller annan anläggning som är stadigvarande
inrättad för användning av skarp ammunition utomhus T

95.01

Ulltvätteri
- fabriksanläggning
- annan anläggning

5 000
T

95.02.05 Tvättinrättning för 1 - 10 ton tvättgods per dygn 95.02.06 eller där 0,1 1 ton perkloretylen eller fullständigt 95.02.07 halogenerade klorfluorkarboner
eller 1 - 10 ton andra 95.02.08 halogenerade kolväten förbrukas per år
2
000

95.03.02 Anläggning för framkallning av fotografiska produkter
där mer än 1 000 men högst 15 000 m² fotografisk film
eller mer än 5 000 men högst 50 000 m² papperskopior
framkallas per år
2 000
95.04

Annan reparations- eller serviceverksamhet med
undantag för verksamhet med tillstånd som avses i
9 § förordningen (1988:716) om CFC och halom m m 95.04.03 - mer än 100
kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras per år
2 000 95.04.04 - mer än 1
ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras per år
2 000

