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1 Taxa enligt miljöbalken 

Denna taxa meddelas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:899). 

1.1 Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Nykvarns kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 

kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 

orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 

tillstånd, dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 

verksamhet eller åtgärd, och  

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 3 § Avgift enligt 

denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning  

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom 

miljöbalkens område överklagas,  

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av bygg- 

och miljönämnden.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en 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. 
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1.2 Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker:  

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 

             taxebilaga 1 (fast avgift).  

2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten     

             tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)  

3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet  

             (timavgift), och  

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.  

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1426 kr.  

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt 

för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med 

parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning 

och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.  

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 

helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar 

gälla.  

Bygg- och miljönämnden nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att 

höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 

publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
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1.3 Avgifter för  ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas 

som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller 

i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timavgiften. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 

som ansökningen avser.  

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i 

den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny 

besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare 

handläggningstiden  

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 

sökanden.  

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.  

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

kommunen är sökanden i förekommande fall även 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 ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.  

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 

anges i denna taxa. 

1.4 Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 

fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 

bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 

med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift med 

anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 

ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av  
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25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. Avgift tas inte ut 

för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.  

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet 

med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig 

att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.  

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa. 

1.5 Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 

fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig 

avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 

anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som 

ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast 

årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 

ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den 

faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften 

och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.  

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den 

som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

1.6 Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 

flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara 

timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett 

tillägg om 25 procent.  
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23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 

krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som 

framgår av bilaga 3.  

 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 

ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.  

 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet 

meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, 

verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.  

 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs.  

 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 

vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 

kostnader. 

1.7 Avgift för uppdragsverksamhet 

27 § För bygg- och miljönämndens uppdragsverksamhet tas avgift ut med timavgift enligt 

aktuell taxa. 

1.8 Avgift för tillsyn i övrigt 

28 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder 

som i övrigt anges i taxebilaga 1.  

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 

vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den 

som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  
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Nedsättning av avgift  

30 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.  

Avgiftens erläggande  

31 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nykvarns kommun. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m.  

32 § 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.  

33 § 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 ska gälla omedelbart, även om det överklagas.  

34 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 

länsstyrelsen.  

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och 

dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 

Nämnden får även göra redaktionella ändringar i bilagorna till denna taxa för att korrigera 

fel eller förbättra läsbarheten. 
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2 Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 

2.1 Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Nykvarns kommuns kostnader för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om 
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen 
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats 
med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som 
lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs 
med livsmedel. 

2.2 Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens 
offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 
1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan 
verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter 
enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och miljönämnden 
efter handläggning. 

2.3 Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser 
som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 
2. uppföljande kontroll (10 §) 
3. utredning av klagomål (11-12 §§) 
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 
6. importkontroll (15 §) samt 
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 
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2.4 Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1565 kronor per timme kontrolltid. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så 
som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § 
om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift  
(7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga 
kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det 
riskklassningsbeslut som beslutats av bygg- och miljönämnden multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 
vid kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av bygg- och miljönämnden. 

2.5 Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
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Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret. 

2.6 Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet 
som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan 
framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas 
av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med 
anledning av att den övergått till en ny aktör. 

2.7 Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder 
har vidtagits. 

2.8 Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § 
betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt 
artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll 
meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de 
varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 
framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

2.9 Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har 
konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en 
avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 
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2.10 Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra 
intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

2.11 Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av 
den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda 
kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för 
livsmedlen. 

2.12 Avgift för inköp under dold identitet 

 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel 
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska 
utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

2.13 Justering av avgift i enskilt fall 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 
eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka 
en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de 
förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma 
kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet 
är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 
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2.14 Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nykvarns kommun genom dess bygg- och 
miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

2.15 Överklaganden 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

2.16 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från 
och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas 
tidigare gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska betalas från och med 1 januari 2023. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
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3 Taxa enligt strålskyddslagen 

Denna taxa är beslutad med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 14 § 

strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

(SSMF 2012:5) om solarier. 

3.1 Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller för Nykvarns kommuns kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen 

och bestämmelser, föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av 

strålskyddslagen. 

2 § Beslut om avgift fattas av bygg- och miljönämnden. 

3 § Betalning av avgift ska ske till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun inom tid 

som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

4 § Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift i enskilda fall fattas av nämnden. 

3.2 Avgiftsskyldig 

5 § Den som driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som 

omfattas Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt är avgiftsskyldig. 

3.3 Avgift 

6 § Timavgift enligt denna taxa är densamma som kommunens gällande taxa för tillsyn 

enligt miljöbalken. 

3.4 Avgift för anmälan 

7 § Avgift för den handläggning som görs i samband med anmälan av solarieverksamhet 

ska betalas med det belopp som anges nedan. 

1. Anmälan ny verksamhet: 5 h x timavgift 

2. Anmälningspliktiga förändringar av befintlig verksamhet: 2 h x 

timavgift (10 § SSMFS 2012:5) 

Avgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 
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Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna tiden med mer än 1 timme ska avgift 

för den faktiska handläggningstiden betalas. 

3.5 Årlig avgift 

8 § För regelbunden tillsyn av solarieverksamhet ska betalas en årlig tillsynsavgift med de 

belopp som anges i taxebilaga 2. Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i 

förskott. Årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att 

solarieverksamheten har anmälts och betalas med helt belopp för varje påbörjat kalenderår 

som verksamheten bedrivs. 

9 § Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen av 

solarieverksamheter, ska avgift betalas för den faktiska handläggningstiden multiplicerat 

med timavgiften. Avgiften debiteras i efterhand efter utförd handläggning. Timavgift tas ut 

för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. 

10 § Bestämmelser överklagande av nämndens beslut enligt denna taxa finns i 41 § första 

stycket strålskyddslagen. Av 42 § fjärde stycket strålskyddslagen följer att beslut om avgift 

gäller omedelbart även om de överklagas, om inte något annat följer av beslutet. 

11 § I övrigt tillämpas enligt denna taxa samma bestämmelser som gäller för taxan för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
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4 Taxa enligt alkohollag, lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

4.1 Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Nykvarns kommuns kostnader för prövning, 

handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag om tobak och liknande 

produkter (2018:2088), lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) eller 

bestämmelser meddelade med stöd av dessa samt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

• Handläggning och andra åtgärder med anledning av inlämnad ansökan 

och anmälan 

• Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för offentlig tillsyn som föranletts av klagomål som 

visar sig obefogat handläggning av ett ärende som har samband med att det har 

överklagats. 

4 § Avgiften enligt denna taxa ska betalas till bygg- och miljönämnden i Nykvarns 

kommun, taxan baseras på kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning enligt 

självkostnads- och likställighetsprincipen. 

5 § Bygg-och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före 

avgiftsåret. 

4.2 Avgift för prövning 

6 § Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

7 § Vid avslag återbetalas inte avgiften.  

4.3 Timtaxa  

8 § Kommunfullmäktige fastställer inför varje kalenderår aktuella timtaxor. Timtaxa för 

planerad kontroll är 1426 kronor per hel timme handläggningstid. Fasta årliga avgifter 

beräknas efter gällande taxa i början av varje kalenderår.  
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Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid kontoret har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, resor, mätning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning och beslut. Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 

handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per 

år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 

vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 

ordinarie timtaxa. 

4.4 Tilläggstaxa för extra tillsyn 

9 § För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan utföras 

vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en avgift ut 

motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.  

 

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa tur och 

retur. 

4.5 Nedsättning av taxa 

10 § 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. 

4.6 Avgift för extra kontroll och övrig offentlig tillsyn 

11 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad 

och som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. 

I den nedlagda kontrolltiden inräknas: 

• Tid för förberedelser 

• Tid för besök på plats 

• Tid för efterarbete 

• Tid för resor till och från försäljningsstället. 

12 § Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.  
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4.7 Ingen avgift 

13 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:  

• Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat 

• Handläggning som föranleds av att beslut av nämnderna enligt 

tobakslagen, alkohollagen eller lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av dessa, överklagas. 

4.8 Nedsättning av avgift m.m. 

14 § Beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och 

miljönämnden. 

4.9 Avgifter för prövning och tillsyn 

15 § För handläggning av anmälan om folköl tas en avgift ut motsvarande en timmes 

handläggningstid.  

16 § För handläggning av ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning tas en avgift ut enligt 

nedanstående tabell. 

17 § Årlig tillsynsavgift betalas per kalenderår. Ingen årsavgift tas ut för anmälningsåret. 

Vid behov av tillsyn i samband med anmälan debiteras timtaxa. Vid försäljning av fler 

varuslag än tobak, debiteras endast taxa motsvarande tillsyn av tobak. 

 
Avgifter för prövning 

 
Avgift 

Ansökan tillstånd försäljning av tobak, detaljhandel 8 x timavgift 

Ansökan tillstånd försäljning av tobak, partihandel 10 x timavgift 

Ändringsanmälan försäljning av tobak, detaljhandel 4 x timavgift 

Ändringsanmälan försäljning av tobak, partihandel 5 x timavgift 

Tillfällig försäljning av tobak 4 x timavgift 

Anmälan försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
eller tobaksfria nikotinprodukter 

2 x timavgift 
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Avgifter för tillsyn 

 
Avgift 

Försäljning av tobak, detaljhandel 4 x timavgift 

Försäljning av tobak, partihandel 5 x timavgift 

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl 
eller tobaksfria nikotinprodukter 

2 x timavgift 

Försäljning av 2 kategorier 3 x timavgift 

Försäljning av tre eller fler kategorier 4 x timavgift 

Tillsyn i övrigt Timavgift 
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5 Taxebilaga 1 

Taxa för Bygg-och miljönämndens arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

 
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM - 2 KAP MILJÖBALKEN 

 
Tidsfaktor (h) 

Tillsyn  

 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs (2 kap 2-5§§). 

Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i 

årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2 

 
SKYDD AV OMRÅDEN - 7 KAP MILJÖBALKEN 

 

STRANDSKYDD  

Prövning  

Ansökan om dispens från strandskydd Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn av fastigheter inom strandskyddat område Timavgift 

NATURRESERVAT OCH NATURMINNE  

Prövning  

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd enligt föreskrifter för 

natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde 
4 

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- 

och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde 
8 

Anmälan  
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Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 

kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 

föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

 
4 

Tillsyn  

Tillsyn av naturreservat och naturminnen Timavgift 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön 

i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 
Timavgift 

VATTENSKYDDSOMRÅDE  

Ansökan  

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 

föreskrifter för vattenskyddsområde eller prövning av ansökan om dispens eller 

undantag från föreskrifter för vattenskyddsområde 

 
8 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd 

inom vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 

föreskrifter för vattenskyddsområde 

 
4 

 

 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET - 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

SMÅ AVLOPP  

Prövning  

Prövning av ansökan eller anmälan om inrättande av avloppsanordning eller 

anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd samt kommunens lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön avseende: 

 

Ansökan om tillstånd för avlopp med utsläpp till sluten tank 4 
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Ansökan om tillstånd till en avloppsanläggning för 1 hushåll 

med avloppsutsläpp till mark eller vatten 
8 

Anslutning av avloppsvatten från ett hushåll till en befintlig 

avloppsanläggning som inte är sluten tank 
Tim 

Ansökan om en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för en 

eller flera fastigheter som är dimensionerad för 6-25 personekvivalenter 
10 

Ansökan om en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för en 

eller flera fastigheter som är dimensionerad för 26-200 

personekvivalenter 

15 

Ansökan om avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskilt hushåll där tillstånd 

krävs enligt föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 

 
6 

Ansökan om en sluten tank för vattentoalett i kombination med ansökan 

om tillstånd för avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten med 

utsläpp till mark eller vatten där tillstånd krävs 

 
8 

Anmälan  

Anmälan enligt 14§ förordningen (1998:899) om ändring av avloppsanläggning som 
är tillståndspliktig enligt 13§ 

 

8 

Anmälan om avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 

enskilt hushåll 

5 

Anmälan om avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för dagvatten eller 

annat avloppsvatten än bad-, disk- och tvättvatten från hushåll 

 
Timavgift 

Ändring av avloppsanläggning utan vattentoalett enligt 14 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
5 

Anslutning av annat slag än vattentoalett 

Förmultningstoalett, latrinkompost eller förbränningstoalett 
3 

Tillsyn  

Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning för ett hushåll (med platsbesök) 3 
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Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning för ett hushåll (utan platsbesök) 1 

Planerad tillsyn av gemensamhetsanläggning < 25 pe 
3 tim tid därutöver 

timavgift 

VÄRMEPUMPAR  

Prövning  

Ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd samt lokala föreskrifter, att inrätta värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad 

kommunen föreskrivit avseende: 

 

1. Bergvärmepump med en installerad effekt mindre än 25 kW  

a. utanför yttre skyddsområde för vattentäkt. 3 

b. inom vattenskyddsområde Timavgift 

Anmälan  

2. Bergvärmepump med en installerad effekt av 25 kW men mindre än 

10 MW 

 

a. utanför yttre skyddsområde för vattentäkt 4 

b. inom vattenskyddsområde Timavgift 

3. Övriga anläggningar Timavgift 

ÖVRIGT  

Anmälan  

Handläggning av anmälan av anmälningspliktig eller tillståndspliktig 

verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 

1. Anläggande och drift av miljöfarlig (C) verksamhet. 13 

2. Ändring av verksamheten som avses i punkt 1 och ändringen är 

av betydelse från störningssynpunkt 
7 
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3. Ändring av inrättning eller verksamhet som i bilaga 2 har beteckningen 

A eller B, om inte ändringen kräver tillstånd 
10 

Tillsyn i övrigt  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga 2 
Fast avgift enligt 

avgiftskod i bilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift 

 

 
HÄLSOSKYDD - 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

A. Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 

B. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 

C. Orm Timavgift 

Annan prövning av frågor om tillstånd eller dispenser enligt lokala 

föreskrifter för människors hälsa och miljön meddelade av Nykvarns 

kommun enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

 
Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 

innebär risk för blodsmitta, genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 

piercingverktyg eller andra liknande stickande och skärande verktyg. 

 
7 

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används 

av många människor. 
8 
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Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående 

skola, riksinternatskola eller resurscenter. 

 
10 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning 

i taxebilaga 2 

Årlig tillsynsavgift 

eller timavgift enligt 

taxebilaga 2 

Tillsyn över följande verksamheter, byggnader, lokaler och anläggningar 

enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

 

ÖVRIGA LOKALER FÖR UNDERVISNING, BARNOMSORG 

OCH FRITIDSVERKSAMHET 

 

Lokaler för undervisning förutom de som ingår i ovanstående, samt 

mobila anläggningar för förskola och skola. 
Timavgift 

LOKALER FÖR VÅRD, BOENDE OCH SAMLINGSLOKALER  

Lokal som innehåller någon av verksamheterna som omfattas av 38 eller 45 §§ 

i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ansvarar 

fastighetsägare, eller annan juridisk person, för brister i tekniska 

installationerna och för lokalernas beskaffenheter. 

(T ex vid tillsyn av ändrad verksamhet eller annan lokalanpassning) 

 

 
Timavgift 

Handläggning av enskilda ärenden som rör bostadsklagomål Timavgift 

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH STRANDBAD  

Vid brister vid tillsyn eller provtagning av badplatsen. Timavgift 

Strandbad som ej ingår i de lokala ordningsföreskrifterna, handläggning 

vid klagomål och smittutredningar 
Timavgift 

Vid brister vid tillsyn eller provtagning badplatsen. Timavgift 
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Tillsyn i övrigt  

Tillsyn av hälsoskydd i övrigt 

(T ex höga ljudnivåer, störningar från tobaksrök, smittutredningar, husdjur 

eller andra djur i fångenskap mm eller annat som kan leda till olägenhet för 

människors hälsa) 

 

Timavgift 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 39, 

40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. (T ex tomgångskörning, rök från eldning etc) 

 
Timavgift 

Analyskostnader och kostnader för sanering  

Analyskostnader, annan av laboratoriet uttagen kostnad, kostnad för 

provtagningsutrustning samt tranport eller fraktkostnader tillkommer 

utöver års- och/eller timavgift. 

(Tex provtagning i samband med tillsyn av bad eller provtagning 

vid smittutredning eller smittspårning) 

 

Analyskostnad och 

omkostnader 

Kostnader för sanering i samband med smittskydd. 

Enbart om det berör en verksamhetsutövare eller en anläggning. 

Saneringskostnad och 

omkostnader 

 

 
GÖDSELHANTERING - 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om att sprida slam från allmänna avloppsreningsverk 

eller industriprocesser på mark inom kommunen (lokala föreskrifter med stöd 

av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd) 

 
Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 

orenlighet inom eller intill område med detaljplan (lokala föreskrifter med 

stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd) 

 

3 
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Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (inom eller intill område med 

detaljplan) 

 
3 

 

 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller 

byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

Timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av 

underrättelse från verksamhetsutövare 
Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 

anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 
Timavgift 

 

 
VATTENVERKSAMHET - 11 KAP MILJÖBALKEN 

 

Tillsyn  

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift 
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JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET - 12 KAP MILJÖBALKEN 

 

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av jordbruk utan djurhållning som inte har fast avgift enligt 

bilaga 2. 
Timavgift 

 
KEMISKA PRODUKTER - 14 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Ansökan enligt 2 kap 40 § Förordning om 

bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 
Timavgift 

Ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 

viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) inom 

vattenskyddsområde 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § Förordning om 

bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 
3 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning 

av biocidprodukter 4 kap 2 § (NFS 2015:2) och 26 kap 9 § miljöbalken 
Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om 

anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar 

(1985:997) 

3 

CISTERNER  

Anmälan  
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Att ta cistern ur bruk enligt 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor 

 
1 

 
 

Information och registrering  

Installera cistern eller påbörja hantering av brandfarliga vätskor och 

spilloljor enligt 3 kap 1 § utanför vattenskyddsområde 
2 

Installera cistern eller påbörja hantering av brandfarliga vätskor och 

spilloljor enligt 3 kap 2 § inom vattenskyddsområde 
3 

Registrering och granskning på utförda kontroller 1 tim för första 
rapporten därefter 0,5 

tim per ytterligare 
rapport 

Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 3 

Tillsyn  

Uppföljande tillsyn med anledning av brister som framkommit 

iperiodisk   kontroll enligt 3 kap 3 § (NFS 2021:10) 
Timavgift 

VÄXTHUSGASER  

Information och registrering  

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om 

fluorerade växthusgaser 
Timavgift 

Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 

§ förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

Avgift tas ut för varje enskild årsrapport, även i de fall som en operatör har 

flera olika anläggningar inom samma fastighet, men som rapporteras på var 

för sig. 

 

Installerade mängder f-gaser från 14 ton men mindre än 50 

ton koldioxidekvivalenter 
2 
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Installerade mängder f-gaser från 50 ton men mindre än 500 

ton koldioxidekvivalenter 
2,5 

Installerade mängder f-gaser från 500 ton koldioxidekvivalenter 

 
Tillkommande avgift för handläggning av kontrollrapport enligt 29 § 

förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 

ämnen: 

3 

- När påminnelse om rapport skickas 0,5 

- Om rapporten är ofullständig 0,5 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning 

(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen 
Timavgift 

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt 

15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 
Timavgift 

ÖVRIGT  

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikalier i 

varor och kosmetiska produkter 
Timavgift 

 

 
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR - 15 KAP MILJÖBALKEN 

 

Anmälan  

Tömning och spridning av kalkfiltermaterial från fosforfällor Timavgift 

Prövning och handläggning av dispenser och undantag enligt avfallsföreskrifterna Timavgift 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 5 kap   

avfallsförordningen (2020:614) 
Timavgift 
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Tillsyn och klagomålshantering gällande återvinningsstationer 

(ÅVS). Samlingsfaktureras i efterskott, årsvis. 
Timavgift/år 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

 
UPPDRAG 

 

Vattenprovtagning m.m. 

Förutom timavgift tas ersättning ut för att täcka kostnader för resor, 

analyser och transporter 

Timavgift med tillägg 

av moms 

Övriga tjänster som utförs på uppdrag 
Timavgift med tillägg 

av moms 
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6 Taxebilaga 2, Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 

Följande förkortningar används i tabellen: 

FMH= Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

C= anmälningsplikt miljöfarlig verksamhet 

U= utan prövnings-/anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 

H= anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 

UH= ej prövnings-/anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 

      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

1.2001 U 6 
För anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 
djurenheter men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

1.30 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

1.3001 U 6 
För växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlinsyta som är 
större än 5000 kvm är tillsynstiden 6 timmar. 

1.3002 U 3 
För växthus eller kemikalieintensiv odlig med en odlinsyta som är 
större än 2000 kvm men högst 5000 kvm är tillsynstiden 3 timmar. 

1.3003 U 6 
För odling av jordbruksmark som är större ån 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion är tillsynstiden 6 timmar. 

1.3004 U 3 
För odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 
100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller liknande 
jordbruksproduktion är tillsynstiden 3 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK 

5.20 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.1001 U 6 
För uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om 
att täkten är avslutad är tillsynstiden 6 timmar. 

10.2001 U 6 

För tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten 
sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är 
större än 800 ton per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

10.2003 U 6 

För uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad är 
tillsynstiden 6 timmar. 

10.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.3001 U 6 
För täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton 
naturgrus (totalt uttagen mängd) är tillsynstiden 6 timmar. 

10.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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10.4001 U 6 

För täkt för markinnehavarens husbehov av 1. högst 10 000 ton berg 
(totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 
5 hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd) 
är tillsynstiden 6 timmar. 

10.50 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

        

10.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.6001 U 6 
För anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

11.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

11.3001 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 

      Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.3001 U 3 
För slakteri med en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

15.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.5001 U 3 
För framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per år är 
tillsynstiden 3 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.8001 U 6 
För rökeri med en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

15.9001 U 6 
För framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter 
per år är tillsynstiden 6 timmar. 

15.101 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

        

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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15.12501 U 6 

För framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter 
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår är tillsynstiden 6 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror 

15.151 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.15101 U 6 

För framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.180 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

15.18001 U 3 
För framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på 
en invägning av högst 500 ton per kalenderår är tillsynstiden 3 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.200 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.20001 U 3 

För anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 
för en produktion av högst 100 ton per kalenderår är tillsynstiden 3 
timmar. 

15.220 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

15.22001 U 3 
För tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per 
kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

15.240 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.24001 U 3 
För framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom 
jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

15.24002 U 6 
För anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning 
av vin, cider eller andra fruktviner är tillsynstiden 6 timmar. 

15.260 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.26001 U 6 

För en bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

15.280 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

15.28001 U 12 
För anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår är 
tillsynstiden 12 timmar. 

15.310 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror 

15.340 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

15.34001 U 12 

För framställning av foder med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton produkter per 
kalenderår. Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller 
endast innebär paketering är tillsynstiden 12 timmar. 

15.360 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.36001 U 6 
För framställning av foder med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.30 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

17.3001 U 12 
För anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår är tillsynstiden 12 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.30 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

18.3001 U 12 
För anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton 
hudar eller skinn per kalenderår är tillsynstiden 12 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.30 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.3001 U 12 

För sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 
500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår är 
tillsynstiden 12 timmar. 

20.40 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.4001 U 12 

För framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån mm, baserad på 
högst 5 000 kubikmeter fast mått per år är tillsynstiden 12 timmar. 

20.60 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.8001 U 6 
För anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men 
högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen 
sker på land utan vattenbegjutning är tillsynstiden 6 timmar. 

20.90 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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20.9001 U 6 

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, 
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning 
av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten är tillsynstiden 6 timmar. 

20.91 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

21.1001 U 6 
För framställning av pappersmassa om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1§ är tillsynstiden 6 timmar. 

21.4001 U 6 
För anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§ är tillsynstiden 6 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

22.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

22.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

22.4001 U 6 

För 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 
är tillsynstiden 6 timmar. 

22.4002 U 3 

För 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 
är tillsynstiden 3 timmar. 

22.4004 U 6 

För 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, är 
tillsynstiden 6 timmar. 

22.4005 U 3 
För anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.41 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.46 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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24.4601 U 12 
För anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår är 
tillsynstiden 12 timmar. 

24.4602 U 12 

För anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderårär tillsynstiden 12 
timmar. 

24.4603 U 12 

För anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation. är tillsynstiden 
12 timmar. 

24.47 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.4701 U 12 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka                                                                                  
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller                                                                 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 
hygienprodukter per kalenderår är tillsynstiden 12 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.11 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

25.1101 U 6 
För anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

25.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.3001 U 6 
För anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

25.50 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

25.5001 U 6 

För anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter 

26.1001 U 12 
För anläggning för tillverkning av varor av glasfiber är tillsynstiden 12 
timmar. 

26.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.40 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.5101 U 6 
För anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller användsnivå är tillsynstiden 6 timmar. 

26.60 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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26.6001 U 6 
För anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter 
per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.7001 U 6 
För Cement, betong, kalk, krita och gips nivå är tillsynstiden 6 
timmar. 

26.100 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.10001 U 6 
För anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 
produktion på högst 5 ton per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

26.110 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.11001 U 6 
För anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller 
lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller 
cement per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

26.120 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.12001 U 6 
För anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.150 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.160 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.17001 U 12 
För anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår är tillsynstiden 12 timmar. 

26.180 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.60 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

27.6001 U 3 
För anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår är 
tillsynstiden 3 timmar. 

27.10001 U 6 

För att i gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller 
inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

27.140 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

27.14001 U 3 
För att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår är 
tillsynstiden 3 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.25 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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28.4001 U 6 

Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov 
till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. 
våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. är tillsynstiden 6 timmar. 

28.71 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

28.90 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

28.95 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.9501 U 3 

Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, 
för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är 
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
39.10-39.50, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. 
blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling 
av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton 
gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. 
metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 
till högst 500 kilogram per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

31.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 

      Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

34.1001 U 3 
För anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 
kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

34.20 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.40 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

34.4001 U 3 

För tillverkning och sammansättning per år av 1. högst 100 
motorfordon med en totalvikt per fordon av högst 3,5 ton, eller 2. 
högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon av mer än 3,5 ton 
är tillsynstiden 3 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

34.8001 U 3 

För anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter är tillsynstiden 
3 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

35.1001 U 12 För Gas- och oljeplattformar är tillsynstiden 12 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

35.2001 U 3 För båtvarv är tillsynstiden 3 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.30-4 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

39.35 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.35001 U 3 

För anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med högst 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd 
av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar är tillsynstiden 3 timmar. 

39.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.5001 U 6 
För anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel är tillsynstiden 6 timmar. 

39.5002 U 6 
För anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men 
högst 5 ton organiska lösningsmedel är tillsynstiden 6 timmar. 

39.5003 U 3 
För anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men 
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel är tillsynstiden 3 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.70 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.7001 U 3 

Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, 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, 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 är 
tillsynstiden 3 timmar. 

39.8001 U 3 
För anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 
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39.90 C 6 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

39.9001 U 3 
För anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis 
eller annat träbränsle per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.02 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

40.6001 U 3 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. 
högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. högst 10 
megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas är tillsynstiden 3 timmar. 

40.70 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

40.120 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

40.12001 U 3 
För anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar är tillsynstiden 3 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING 

41.9001 U 12 
För vattenverk för mer än 500 000 personer är tillsynstiden 12 
timmar. 

41.9002 U 6 
För vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 50 000 personer är tillsynstiden 6 timmar. 

41.9003 U 3 
För vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 
25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men 
högst 50 000 personer är tillsynstiden 3 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10-1 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

50.10-2 C 12 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar. 
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50.1001 U 6 

Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 000 personbilar per 
kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 4. fler än 250 andra motordrivna fordon per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

50.1002 U 3 
För för tvättning av 1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 2. fler 
än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår är tillsynstiden 3 
timmar. 

50.1004 U 3 För båttvätt är tillsynstiden 3 timmar. 

50.20-1 C 12 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar. 

50.20-2 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.2001 U 3 
För anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning är tillsynstiden 3 
timmar. 

50.2002 U 3 
För anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning är 
tillsynstiden 3 timmar. 

50.2003 U 3 För fordonsverkstad är tillsynstiden 3 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

      Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur 

      Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.20 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

63.2001 U 9 För småbåtshamn för mer än 50 båtar är tillsynstiden 9 timmar. 

63.2002 U 6 För småbåtshamn för högst 50 båtar är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

63.5001 U 3 
För flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum är tillsynstiden 3 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan infrastruktur 

63.10001 U 12 
För väganläggning i drift upplåten för allmän trafik med kommunal 
väghållare är tillsynstiden 12 timmar. 

63.10002 U 12 
För väganläggning i drift upplåten för allmän trafik med statlig 
väghållare är tillsynstiden 12 timmar. 

63.10003 U 12 
För väganläggning i drift upplåten för allmän trafik med annan än 
kommunal eller statilig väghållare är tillsynstiden 12 timmar. 

63.10101 U 
Tillsyn vid 
behov 

För spåranläggning i drift för lokal eller regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/ eller godstrafik är tillsynstiden 12 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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      VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

85.1001 U 9 För sjukhus med 20-200 vårdplatser är tillsynstiden 9 timmar. 

85.20 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.16 C 12 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

90.2001 U 9 För avloppsrening dimensionerat för 60-200 är tillsynstiden 9 timmar. 

90.2002 U 6 För avloppredning dimensionerat för 26-59 är tillsynstiden 6 timmar. 

90.2003 U 9 För avloppsledningsnät inkl. pumpstationer är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

90.430 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.251 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.171 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.17001 U 3 

Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. 
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
högst 10 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och 
trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår. är tillsynstiden 3 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.281 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

90.28001 U 3 För uppläggning av snö från gaturenhållning är tillsynstiden 3 timmar. 

90.341 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.230 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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90.23001 U 6 
För samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

90.382 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

90.40 C 12 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar. 

90.60 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

90.6001 U 3 

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

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.110-1 C 12 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar. 

90.110-2 C 12 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar. 

90.110-3 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.8001 U 6 
För sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 
ton per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.370 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.120 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

90.391 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.141 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

92.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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92.2001 U 6 

För skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår är tillsynstiden 6 
timmar. 

92.30 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

92.10001 U 6 För golfbana med sammanlagt mer än 9 hål är tillsynstiden 6 timmar. 

92.10002 U 3 För golfbana med sammanlagt högst 9 hål är tillsynstiden 3 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

93.1001 U 6 
För tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn är tillsynstiden 6 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER 

      Lackering m.m 

100.1001 
U 9 

För förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton 
pulver per kalenderår är tillsynstiden 9 timmar. 

100.1002 
U 6 

För förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 
2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. är tillsynstiden 6 timmar. 

      Hantering av brom- eller fluorkarboner 

101.1001 
U 9 

För omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 9 timmar. 

101.1002 

U 6 
För omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 6 
timmar. 

101.1003 
U 3 

För omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 3 timmar. 

101.1004 
U 12 

För omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 12 timmar. 

101.1005 

U 6 
För omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 6 
timmar. 

101.1006 
U 3 

För omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 3 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, punkt 
1-1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 
1-2 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 
1-3 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 
2-1 

H 12 
För bassängbad så som simhallar och äventyrsbad är tillsynstiden 12 
timmar. 

38 § FMH, punkt 
2-2 

H 9 
För bassängbad så som säsongsbaserade bassänger är tillsynstiden 
9 timmar. 

38 § FMH, punkt 
2-3 

H 6 
För bassängbad så som pool på hotell, bubbelpool, plaskdammar 
mm. är tillsynstiden 6 timmar. 
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38 § FMH, punkt 
3-1 

H 9 För skolor med mer än 400 elever är tillsynstiden 9 timmar. 

38 § FMH, punkt 
3-2 

H 6 För skolor med antal elever mellan 50-400 är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, punkt 
3-3 

H 3 För skolor med mindre än 50 elever är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 
3-4 

H 9 För förskolor med 100 barn eller fler är tillsynstiden 9 timmar. 

38 § FMH, punkt 
3-5 

H 6 För förskolor med färre än 100 barn är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, punkt 
3-6 

H 3 Öppen förskola, daghem i egen lokal är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 
3-7 

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

      Verksamhetsgrupp Bostäder m.m. 

45 § FMH, punkt 1 UH 9 
Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde, 
är tillsynstiden 9 timmar. 

46 § FMH, punkt 1 UH 6 
Bostäder för 200-500 lägenheter inom samma bostadsområde, är 
tillsynstiden 6 timmar. 

47 § FMH, punkt 1 UH 3 
Bostäder för 25-200 lägenheter inom samma bostadsområde, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

48 § FMH, punkt 1 UH 3 
Bostäder för högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde, är 
tillsynstiden 3 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m. 

45 § FMH, punkt 
2-1 

UH 6 
För lokaler med undervisning, vård och annat omhändertagande, så 
som vård- och omsorgsboenden, asylboenden är tillsynstiden 6 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Samlingslokaler m.m. 

      Verksamhetsgrupp Hotell m.m. 

45 § FMH, punkt 4 UH 6 
För hotell, pensionat och liknande där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds tillfällig bostad, är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m. 

45 § FMH, punkt 
5-1 

UH 6 För strandbad är tillsynstiden 6 timmar. 
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7 Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 

Bransch Verksamhet 
Verksamhets- 

kod 
Prövn.- 

nivå 
Avgift 

AVFALL 

Deponera icke-farliga 
muddermassor på land längs 
små sund, kanaler eller 
vattenvägar som massorna har 
muddrats från, om 1. mängden 
massor är högst 1 000 ton, och   
2. föroreningsrisken endast är 
ringa. Förordning (2018:1460). 

90.281 C 6 

AVFALL 
Uppläggning av snö från 
gaturenhållning 

90.28001 U 3 

AVFALL 

Lagra 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. Förordning 
(2016:1188). 

90.40 C 12 

AVFALL 
Mekanisk bearbetning och 
sortering - tillfällig kross 

90.110-3 C 9 

AVFALL 

Behandla avfall som utgörs av 
uppgrävda förorenade massor 
från den plats där 
behandlingen sker, om 
behandlingen pågår under 
högst en tolvmånadersperiod 
och inte är tillståndspliktig 
enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 
Förordning (2016:1188). 

90.370 C 18 
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AVFALL 

Återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt 
som kan förorena mark, 
vattenområde eller 
grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 
Förordning (2016:1188). 

90.141 C 18 

 
Sporadiskt tillsynsbehov (timdebitering) 

Bransch Verksamhet Tillsynsbehov 
Prövn.- 
nivå 

JORDBRUK 

Anläggning med 
stadigvarande djurhållning 
med minst 2 men högst 30 
djurenheter (det högsta 
antalet djurenheter under 
året), dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller 
inte renskötsel 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK 

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

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

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

Anläggning för sortering 
eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra 
jordarter utanför område 
som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, 
om verksamheten bedrivs 
på samma plats under högst 
trettio kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 
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LIVSMEDEL OCH FODER 

Anläggning för framställning 
av livsmedel 
med beredning och 
behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror för en 
produktion av 
högst 2 000 ton produkter 
per kalenderår. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

Siloanläggning för torkning, 
rensning eller lagring av 
spannmål med en 
lagringskapacitet av mer än 
10 000 ton  

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

TRÄVAROR 

Sågverk eller annan 
anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom 
sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion 
av högst 500 kubikmeter per 
kalenderår. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

Anläggning utan utsläpp av 
processavloppsvatten där 
högst 5 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

GUMMI- OCH PLASTVAROR 

Anläggning där 
produktionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, 
för beläggning eller 
kalandrering med plast 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 
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MINERALISKA PRODUKTER 

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

Asfaltverk eller oljegrusverk 
som ställs upp utanför 
område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i 
högst 90 kalenderdagar 
under en 
tolvmånadersperiod. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

Blästra högst 500 
kvadratmeter yta. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

Anläggning där det per 
kalenderår förbrukas högst 
500 kg organiska 
lösningsmedel. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

Verksamhet med  1. ett 
vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är högre än 50 
meter,  2. två eller fler 
vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), 
eller  3. ett vindkraftverk 
som står tillsammans med 
ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter 
det att verksamheten med 
det andra vindkraftverket 
påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 
14 §. Förordning 
(2016:1188). 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) C 

Verksamhet med ett 
vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är lägre än 50 
meter. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 
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VATTENFÖRSÖRJNING 
Vattenverk för högst 5 000 
personer. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per 
kalenderår, 2. högst 50 
andra motordrivna fordon 
per kalenderår 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

Parkeringsytor Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

ANNAN INFRASTRUKTUR 

Nybyggnad av 
väganläggning 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

Nybyggnad av 
spåranläggning 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

LABORATORIER 

Kemiska eller biologiska 
laboratorier med en total 
golvyta som är högst 5 000 
kvadratmeter. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Sjukhus under 20 platser Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

Tandläkarmottagning. Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

Djursjukhus och liknande Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 
Oljeavskiljare Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

Dagvattenanläggning Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

AVFALL 

Borra i syfte att bedöma om 
en plats är lämplig för 
geologisk lagring av 
koldioxid. Förordning 
(2016:1188). 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) C 

Anläggning för att lagra icke 
farligt avfall som en del av 
att samla in det om 
mängden avfall vid något 
tillfälle är högst 10 ton. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

Återvinningsplatser för 
producentavfall 
(förpackningar) avsedda för 
allmänheten 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

TEXTILTVÄTTERIER 
Tvätteri för högst 2 ton 
tvättgods per dygn. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Undervisning, vård m.m. Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH 

Samlingslokaler m.m. Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH 
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Idrottsanläggningar, gym 
m.m. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH 

Camping Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH 

Lokaler för hygienisk 
behandling: Skönhetsvård, 
hudvård, manikyr, pedikyr 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH 

Lokaler för förvaring av djur Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH 
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