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LÄSANVISNING 

Taxan består av fyra delar: 
 Solna stads taxa inom miljöbalkens område. 
 Solna stads taxa inom strålskyddslagens område. 
 Bilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för 

olika ärenden och verksamheter. 
 Bilaga 2, där antal tillsynstimmar anges för miljöfarliga 

verksamheter och hälsoskyddsverksamheter som är föremål för 
regelbunden tillsyn. 
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TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH 
TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE 

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela förskrifter 
om avgifter för den prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av balken samt med anledning av 
EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde när det gäller en 
kommunal myndighets verksamhet. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, kemiska 
produkter, kosmetiska produkter, biotekniska organismer, samt avfall och 
producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och 
enligt 25 kap 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut 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. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn. 

3 § Avgift enligt denna taxa betalas inte för: 

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara 
obefogat och inte kräver utredning, och där verksamhetsutövaren 
samtidigt uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som 
klagomålet avser. 

2. Handläggning som sker med anledning av överklaganden av 
nämndens eller överinstans beslut. 

3. Upprättande av ansökan om utdömmaden av vite. 
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4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller eftersänkande av avgiften 
fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift 
enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 2 § miljöbalken skyldiga att lämna de 
uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna 
bestämmas. 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan den avgift som 
kommunfullmäktige bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och 
som är gällande vid den tidpunkt som handläggning sker. 

Avgiftsuttaget sker 

- i förhållande till den handläggningstid som taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift) 

- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) 

- i förhållande till den faktiska nedlagd handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), och 

- enligt de övriga grunder som anges i taxan. 

7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring 
i indexet ”Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade i kommunal 
sektor, tabell prel” som tas fram av Medlingsinstitutet och publiceras av 
SCB räknat fram till och med augusti året före avgiftsåret. 

För 2021 är timtaxan (T) är fastställd till 1 364 kronor. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje handläggare vid miljö- och hälsoskyddsnämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
provtagning och tillsyn i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. 
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Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan kl 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för prövning 
9 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag 
ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges 
i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt grunder i övrigt som anges i bilaga 1. 

Avgift för prövning skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan 
avser. 

10 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får 
tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas varför besiktning måste 
ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden kostnader med anledning av tillkommande 
handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning skall erläggas av sökanden. 

12 § Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås eller 
avvisas. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som 
prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att 
ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 
sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 
Sökanden är också skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken 
eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

14 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan/prövning, 
kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 
anmälan/prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 



  
   

   
   

 

  
  

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  

6 (32) 

Avgift med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggningen av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
bilaga 1 multipliceras eller i form av timavgift genom att den faktiska 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 
enligt de grunder i övrigt som avges i bilaga 1. 

Avgift med anledning av anmälan skall betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. 

16 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver 
eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om 
anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och 38 § förordningen (1998:899) 
om miljöförlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall 
också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift 
för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan 
avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
18 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i bilaga 2 ska betalas en årlig 
tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den 
årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras 
med timtaxan. 

För verksamhet som tillståndsprövats skall avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 

19 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera 
miljöfarliga verksamheter enligt bilaga 2 skall full avgift betalas för den 
verksamhet som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av 
summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. 
Sådan avgift skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det 
att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett 
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eller - i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har 
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för 
prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig 
avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och 
hälsoskyddsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut 
för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid 
som motsvaras av den fasta avgiften om denna tillsyn är föranledd av att 
myndighetens vid ordinarie tillsyn har konstaterat brister och avvikelser 
som kräver extra tillsynstid eller som medfört föreläggande eller förbud 
eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 
förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större 
omfattning. 

Extra tillsynstid beräknas som tillsynsavgift enligt 8 § och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår 
full avgift för tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att 
verksamheten upphört enligt vad som anges i taxebilagorna om avgift för 
tillsyn över förorenade områden. 

21 § Avgifter för tillsyn i övrigt betalas i form av timavgift genom att den 
faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i bilaga 1. 

22 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn 
över förorenade områden, skall tillsynsavgiften betalas av den som enligt 
10 kap. 2 eller 3 §§ miljöbalken är ansvarig för efterbehandling. 

Nedsättning av avgift m.m. 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya 
omständigheter eller ny teknik, visar sig att tidsåtgången för 
handläggningen kan minskas generellt, får miljö- och 
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hälsoskyddsnämnden besluta om en generell nedsättning eller 
efterskänkning av avgift för den typ av ärenden. 

Avgiftens erläggande 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Solna stad. 

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att en kommunal nämnds 
beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att en kommunal nämnd får 
förordna att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut 
om avgift hos länsstyrelsen. 

28 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får, om ändringar görs i 
miljöprövningsförordningen, göra motsvarande ändring i bilaga 2 till denna 
taxa. 

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. Den tidigare taxan upphör då att 
gälla. För prövningar som påbörjats innan ikraftträdandet och för tillsyn 
som utförs före ikraftträdandet ska den tidigare taxan tillämpas. 
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TAXA FÖR SOLNA STADS TILLSYN INOM 
STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE 
Enligt 8 kap.14 § Strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 
kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), får en kommun meddela föreskrifter 
om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för anmälningar 
och tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de 
föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd, och 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgiften enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som är obefogade och 
inte kräver utredning och verksamhetsutövare kan visa på god 
egenkontroll. 

2. Handläggning som sker med anledning av att beslut fattas av miljö- 
och hälsoskyddsnämnden enligt strålskyddslagen eller 
bestämmelser meddelade med stöd av lagen överklagas, 

3. Upprättade av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften 
fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och om 
fattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller eftersänkas.  

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter 
som meddelats i anslutning till lagen på begäran av tillsynsmyndigheten 
lämna de uppgifter och tillhandahålla de handlingar som behövs för 
tillsynen. 
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Timtaxa 
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan den avgift som 
kommunfullmäktige bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och 
som är gällande vid den tidpunkt som handläggning sker. 

Avgiftsuttaget sker 

- i förhållande till den handläggningstid som taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift) 

- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) 

- i förhållande till den faktiska nedlagd handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), och 

- enligt de övriga grunder som anges i taxan. 

7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftssår) 
besluta att höja de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring 
i indexet ”Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade i kommunal 
sektor, tabell prel” som tas fram av Medlingsinstitutet och publiceras av 
SCB räknat fram till och med augusti året före avgiftssåret. 

För år 2021 är timtaxan (T) fastställd till 1 364 kronor. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje handläggare vid miljö- och hälsoskyddsnämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
provtagning och tillsyn i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. 

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan kl 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgift med anledning av anmälan 
9 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 
artificiella solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5, framgår att den som 
bedriver verksamhet i vilket kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten 
ska anmäla verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avgiften ska 
erläggas av den som bedriver den anmälningspliktiga verksamheten. 

Avgift för handläggningen av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
bilaga 1 multipliceras eller i form av timavgift genom att den faktiska 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 
enligt de grunder i övrigt som avges i bilaga 1. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser. 

10 § Utöver avgift med anledning av handläggning för varje anmälan, kan 
avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 
anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
11 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 9 § 
betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar 
per år. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 
multipliceras med timtaxan. 

12 § Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i 
förskott. Årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det att verksamheten har anmälts och som följer efter det att 
anmälan skett om att verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker 
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift skall betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår som verksamheten bedrivs. 
13 § Avgifter för tillsyn i övrigt betalas i form av timavgift genom att den 
faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i bilaga 1. 
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13 14 § Avgift för tillsyn ska betalats av den som bedriver eller avser 
bedriva verksamheten eller vidtar åtgärder om föranleder avgiften. 
14 15§ För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- 
och hälsoskyddsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas 
ut för ett visst år om den faktiska utförda tillsynen överskrider den 
tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften om denna tillsyn är 
föranledd av att myndighetens vid ordinarie tillsyn har konstaterat brister 
och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört föreläggande 
eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 
förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större 
omfattning. 

Extra tillsynstid beräknas som tillsynsavgift enligt 8 § och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Nedsättning av avgift 
15 16 § 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. 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya 
omständigheter eller ny teknik, visar sig att tidsåtgången för 
handläggningen kan minskas generellt, får miljö- och 
hälsoskyddsnämnden besluta om en generell nedsättning eller 
efterskänkning av avgift för den typ av ärenden. 

Avgiftens erläggande 
16 17 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Solna stad. 
Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
17 18 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt denna 
lag ska gälla omedelbart om inte annat bestäms. 

18 19 § Av 10 kap. 2 §strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan 
överklagas till förvaltningsrätten. 
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Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. Den tidigare taxan upphör då att 
gälla. För prövningar som påbörjats innan ikraftträdandet och för tillsyn 
som utförs före ikraftträdandet ska den tidigare taxan tillämpas. 
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Bilaga 1 – Avgifter för olika ärendetyper 

ALLMÄNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP 
MILJÖBÖALKEN 

AVGIFT 

Tillsyn över all miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2–5 

§§) efterlevs. 

Timavgift i 

de fall 

tillsynen 

inte ingår i 

den årliga 

tillsynsav-

giften enligt 

taxebilaga 

2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT 

Prövning 

Prövning av ansökan om tillstånd eller dispens till 

verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 

enligt föreskrifter för naturreservat. 

Timavgift 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av områden eller objekt Timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP 
MILJÖBALKEN 

SMÅ AVLOPP 

Prövning 
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Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning 

eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

avseende: 

1 Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 5 h 

2 Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark 

eller vatten. 

6 h 

3 Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 

1 och 2 vid samma tillfälle. 
8 h 

4 Anslutning av vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning. 

4 h 

5 Inrättande av gemensam tillståndspliktig 

avloppsanordning för 5–24 personekvivalenter. 
8 h 

Anmälan 

Handläggning av anmälan av verksamhet som har 

beteckningen C enligt miljöprövningsförordningen. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende: 

1 Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

Timavgift 

2 Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Timavgift 

VÄRMEPUMPAR 
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Anmälan/Prövning 

Handläggning av anmälan/ansökan avseende inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 3 

§ i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för 

Solna stad. 

Timavgift 

Övrigt 

Handläggning av anmälan att anlägga gödselstad eller 

annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam 

eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med 

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

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

3 h 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt 

miljöprövningsförordningen. 

Avgift enligt 

taxebilaga 

2. 

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet Timavgift 

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN 

DJUR 

Prövning 
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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: 

1 Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 

2 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 

3 Orm Timavgift 

VERKSAMHETER 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om 

att driva eller arrangera: 

Förskola och öppen förskola 8 h 

Fritidsverksamhet 8 h 

Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående 
skola, gymnasieskola, riks internatskola, folkhögskola, 
resursskola. 

8 h 

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

Timavgift 

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller annars 
används av många människor. 

8 h 

Solarium 8 h 
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Tillsyn 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad 1h/provtag 
som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av ningstillfäll 
många enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter et + 
och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). 

kostnad för 

analys 

(inkl. frakt 

och 

transport) 

Provtagning Legionella. Timavgift + 

kostnad för 

analys 

(inkl. frakt 

och 

transport) 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter enligt Årlig 
förteckning i bilaga 2. tillsynsavgif 

t eller 

timavgift 

enligt 

bilaga 2 

Tillsyn av mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 
och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd med hemvist i annan kommun 
(gästkommun). 

Timavgift 

Övrigt 

Annan prövning som berörs av föreskrifter som meddelats 
enligt 40§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 
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Övrig tillsyn inom hälsoskydd Timavgift 

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP 
MILJÖBALKEN 

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med 

anledning av underrättelse från verksamhetsutövare. 

Timavgift 

Handläggning av 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 av anmälan enligt förordningen (2007:19) om 

PCB m.m. 

Timavgift 

Tillsyn av mark- och vattenområden, byggnader och 
anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken. 

Timavgift 

Byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad 

mellan år 1956 och 1973, i vilken PCB i fogmassor kan 

förekomma eller förekommer i sådana halter som fordrar 

sanering enligt 17a § förordning (2007:19) om PCB m.m. 

1 h 

Byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad 

mellan år 1956 och 1973, i vilken PCB i fogmassor kan 

förekomma eller förekommer i sådana halter som fordrar 

sanering enligt 17 § förordning (2007:19) om PCB m.m. 

2 h 

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER ENLIGT 14 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 



 

 

   

 

20 (32) 

Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § Förordning om 

bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 2015:2) inom vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om 

anmälnings-skyldighet beträffande asbest i 

ventilationsanläggningar (1985:997). 

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § Förordning 

om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

Timavgift 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband 

med spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) 

och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808). 

Timavgift 

Information 

Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 

lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5). 
Timavgift 

Tillsyn i övrigt 

Återkommande tillsyn av följande kemiska produkter: 
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1 Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

och som ska lämna rapport till tillsynsmyndigheten om 

kontroll enligt 15 § förordningen (2016:1128) om 

fluorerade växthusgaser. 

3 h 

2 Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja, 

eldningsolja eller spillolja i öppen cistern eller 

hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 

vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska 

organismer. 

Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR 

Anmälan/ansökan 

Handläggning av anmälan/ansökan/dispens från 

fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om nedgrävning, 

återvinning eller bortskaffande av avfall på fastigheten. 

2 h 

Handläggning av dispens från kraven på utsortering av 

bygg- och rivningsavfall samt dispens att brännbart 

byggavfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat 

avfall. 

2 h 

Kompostering på fastighet med minst tre hushåll. 2 h 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar. Timavgift 

MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

Handläggning av beslut om miljösanktionsavgift. Timavgift 
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STRÅLSKYDDSLAGEN (2018:396) 

Anmälan om solarium är enligt 10 § 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 
artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) 

Solarium 8 h 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn gällande radon i bostäder och offentliga lokaler 

enligt Strålskyddsförordning (2018:506) 

Timavgift 

LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFER 

Handläggning av ansökan om undantag enligt 9 § i de 

lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

Timavgift 

Tillsyn i övrig enligt de lokala miljö- och 

hälsoskyddsföreskrifterna. 

Timavgift 
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Bilaga 2 – Avgiftsklasser för miljöfarliga 
verksamheter och hälsoskyddsverksamheter 

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 

Följande förkortningar används i tabellen: 
KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå, T= Timtaxa 

KK TF PN Beskrivning 

JORDBRUK 

Djurhållning m.m. 

1.2001 6 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 30 djurenheter (det högsta antalet 

djurenheter under året) men högs 100 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med 

kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders 

ålder, kalvar yngre än en månad räknas till 

moderdjuret), 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv 

veckors ålder (betäckta gyltor räknas som 

suggor), 
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5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller 

äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta 

gyltor), 

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, 

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till 

åtta månaders ålder och avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 

9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre 

(kycklingmödrar räknas som värphöns), 

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 

ålder, 

11. tvåhundra slaktkycklingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 

kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 

eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 

ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 

eller 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder. För andra djurarter motsvaras en 

djurenhet av det antal djur som har en årlig 

sammanlagd utsöndring motsvarande 100 

kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 

träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur 
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skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor 

som ger det lägsta antalet djur. 

1.2002 4 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta 

antalet djurenheter under året), dock inte 

inhägnad. 

Med djurenhet avses samma som under 1.2001 

1.20-1 10 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter men högst 200 

djurenheter, dock ej inhägnad. 

1.20-2 12 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 200 djurenheter men högst 400 

djurenheter, dock ej inhägnad. 

Odling 

1.30 12 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

produktion av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion. 

1.3001 10 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som 

är större än 5 000 kvadratmeter. 

1.3002 8 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som 

är större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter. 

1.3003 6 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som 

är högst 2 000 kvadratmeter. 

1.3004 10 U Anläggning för torkning av gödsel. 
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UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING 
AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 
BERG, NATURGRUS M.M 

Berg, naturgrus, torv, och andra jordarter 

10.50 T C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 

bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Kafferostning 

15.280 30 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 

högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 

15.2800 

1 

6 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per 

kalenderår. 

FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 
22.10 30 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med 

heatsetfärg. 

22.20 15 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.40-1 10 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
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material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår. 

22.4001 8 U 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. 

22.4002 6 U 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. 

22.40-2 18 C Anläggning med 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. 

22.40-3 12 C Anläggning med 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. 

22.4004 8 U 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. 

KEMISKA PRODUKTER 

Läkemedel 
24.39-i 35 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
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ton läkemedel, även mellanprodukter, per 

kalenderår. 

24.40-1 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka mer än 100 ton läkemedel 

(farmaceutisk tillverkning) per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 

sjukhus. 

24.40-2 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka mer än 10 ton men högst 100 

ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning) per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 

sjukhus. 

24.40-3 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka mer än 500 kg men högst 10 

ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning) per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 

sjukhus. 

24.40-4 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka högst 500 kg läkemedel 

(farmaceutisk tillverkning) per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 

sjukhus. 

24.41 10 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

Annan kemisk tillverkning 
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24.44 30 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 

reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 

oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 

laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.45 80 B Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 

biologiskt material, 

3. sprängämnen, 

4. pyrotekniska artiklar, eller 

5. ammunition. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. tillverkning av mindre än 100 ton per 

kalenderår, om det i verksamheten inte används 

eller tillverkas någon kemisk produkt som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 

uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring 

och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
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1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 

kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 

enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 

”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på 

huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 

1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet”, 

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen 

uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 

om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 

kalenderår, 
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4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 

genom destillation, eller 

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 

24.46 40 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

material, 

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 

produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 

genom destillation, eller 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 

24.47 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 

eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 

tillverka 

1. sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 

3. ammunition, 
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4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår, eller 

6. andra kemiska produkter. 

GUMMI OCH PLASTVAROR 
25.11 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror 
om produktionen baseras på mer än 1 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

MINERALISKA PRODUKTER 

Cement, betong, kalk, krita och gips 
26.7001 12 U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 

per kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 

per kalenderår. 

26.100 30 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 

krita eller kalkprodukter per kalenderår. 

26.1000 

1 

10 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 

kalkprodukter för en produktion högst 5 ton per 

kalenderår. 

26.110 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 
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26.1100 

1 

10 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

26.120 40 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

varor av gips per kalenderår. 

26.1200 

1 

10 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor 

av gips per kalenderår. 

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.10-

i1 

28 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 

mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger 

upphov till mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-

i2 

28 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 

mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger 

upphov till mer än 1 000 men högst 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-

i3 

28 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 

mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger 

upphov till mer än 100 men högst 1 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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28.10-

i4 

28 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 

mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger 

upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 
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28.20 16 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 

av mer än 1 men högst 30 kubikmeter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte betning med 

betpasta, 

28.25-1 8 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

-om verksamheten ger upphov till mer än 1 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.25-2 6 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

-om verksamheten ger upphov till högst 1 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30 16 B Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom 

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 

verksamheten ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller 

stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

beläggning med metall som sker med 

vakuummetod. 
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28.40 12 C Anläggning för annan beläggning med metall än 

genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 

verksamheten ger upphov till mer än 1 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 

inte 

1. beläggning med metall som sker med 

vakuummetod, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 

28.30. 
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28.4001 6 U 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. 

28.50-1 55 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 

kalenderår utan uppsamling och filter. 

28.50-2 35 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 

filter. 

28.50-3 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 

000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 

28.50-4 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 

ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 

28.50-5 35 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 

kalenderår med uppsamling och filter. 

28.50-6 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår med uppsamling och 

filter. 
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28.50-7 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 

000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 

28.50-8 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 

ton per kalenderår med uppsamling och filter. 

28.71 T C Blästringsarbete omfattande mer än 500 

kvadratmeter yta. 

28.80 35 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 

mer än 50 ton metallgods per kalenderår. 

28.90 25 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg. 

28.95 18 C Anläggning för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en 

fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 

3, 4 eller 6 §, 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 

per kalenderår, 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 (32) 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning 

av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 

kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 
Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln 

minskad med den mängd som i tekniskt eller 

kommersiellt syfte återvinns för återanvändning 

där även återanvändning av lösningsmedel som 

bränsle ingår men inte lösningsmedel som 

slutgiltigt bortskaffas som avfall. 

39.30 15 C Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med 

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40). 

”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 

skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring 

och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
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1994/45/EG samt ändring av förordningen (EG) 

nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet 

kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A” 

eller ”reproduktionstoxcitet kategori 1B”, 

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

39.50 15 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

39.35 15 C Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med mer än 500 

kilogram i lackering av vägfordon till följd av 

reparation, underhåll eller dekoration som sker 

utanför tillverkningsanläggningar. 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA 

Förbränning 
40.50-

i1 

40 B Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 100 och högst 

300 megawatt. 
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40.50-

i2 
20 B Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 50 och högst 

100 megawatt. 

40.51 18 B Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt 

men mindre än 50 megawatt. 

40.60-1 15 C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt 

men högst 20 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart eldningsolja eller biogen eller 

fossil bränslegas. 

40.60-2 8 C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 

men högst 5 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart eldningsolja eller biogen eller 

bränslegas. 

40.60-3 15 C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt 

men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle 

används än enbart eldningsolja eller biogen eller 

bränslegas. 

40.6001 4 U 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 
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2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle 

används än fossil eldningsolja eller biogen eller 

fossil bränslegas. 

40.70 40 C Gasturbinanläggning med en total installerad 

tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

Värmepumpar och kylanläggningar m.m. 
40.110 8 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, 

grund- vatten eller avloppsvatten för en uttagen 

eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 

40.120 10 C Anläggning för lagring av värme i mark, 

vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 

energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 12 C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

50.1001 6 U Anläggning för tvättning av 

1. mer än 1 000 eller högst 5 000 personbilar per 

kalenderår, 
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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. mer än 200 eller högst 1 000 andra motordrivna 

fordon per kalenderår. 

50.1002 4 U Anläggning för tvättning av 

1. mer än 200 eller högst 1000 personbilar per 

kalenderår, 

2. mer än 50 men högst 200 andra motordrivna 

fordon per kalenderår. 

50.20-1 10 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-2 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter 

flytande motorbränsle. 

50.2001 4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. Gäller ej 

om enbart avsett för arbetsfordon för användning 

inom det egna anläggningsområdet. 

50.20-3 10 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 

motorbränsle. 

50.20-4 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 1 miljon normalkubikmeter men högst 5 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
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50.2002 4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 

motorbränsle. 

50.2003 6 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 

50.2005 3 U Parkeringsyta eller garage med oljeavskiljare, där 

det finns mer än 100 platser för motorfordon 

INFRASTRUKTUR 
63.2001 6 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb med fler än 

100 fritidsbåtar och med uppställningsplats. 

63.2002 4 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb med fler än 

30 fritidsbåtar och med uppställningsplats. 

63.2003 4 U Anläggning för tvättning av skepp och båtar 

målade med antifoulingfärg. 

63.4001 10 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med 

infrastruktur för militär flygverksamhet, om 

instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den 

civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

63.50 12 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 

500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

63.5001 6 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum. 

63.60-1 100 U 
Kommunala väganläggningar i drift. 

63.60-2 160 U 
Statliga väganläggningar i drift. 

63.60-3 20 U Övriga väganläggningar i drift med en 
sammanlagd trafik över 100 000 fordonskilometer 
per år. 
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63.60-4 15 U Spåranläggningar i drift för lokal kollektivtrafik. 
Omfattar ej bangårdar. 

63.60-5 65 U Spåranläggningar i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik. 
Omfattar ej bangårdar. 

LABORATORIER 
73.10 30 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total 

golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
85.10 30 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

85.20 15 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 

om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

85.3001 1,5 U Tandläkarmottagning med 1-5 behandlingsstolar. 

85.3002 2 U Tandläkarmottagning med mer än 5 

behandlingsstolar. 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 
90.0001 15 U Avloppsledningsnät för spillvatten tillhörande en 

allmän VA-anläggning. 

90.0002 30 U Avloppsledningsnät för dagvatten tillhörande en 

allmän VA-anläggning. 

AVFALL 
Lagring som en del av att samla in avfall 

90.40 8 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle 

är 
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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. 

90.60 6 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in 

det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer är 200 kilogram men högst 5 ton och 

utgörs av olja, 

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av blybatterier, 

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 

elektriska eller elektroniska produkter, 

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av impregnerat trä, 

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 

eller 

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

Återvinning för anläggningsändamål 
90.141 T C Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa. 

Biologisk behandling 
90.171-

1 

15 C 
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet inte är park- och 
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trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer 

än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

90.171-

2 

12 C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer 

än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 

90.171-

3 

10 C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 

större än 50 ton per kalenderår. 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 

92.20-1 15 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

mer än 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-2 12 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 

kalenderår. 

92.20-3 10 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 

kalenderår. 

92.2001 6 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 
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finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

högst 5 000 skott per kalenderår. 

92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

TEXTILTVÄTTERIER 
93.10 15 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn, om 

utsläpp av vatten från verksamheten leds till ej 

tillståndspliktigt avloppsreningsverk. 

93.1001 10 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn, om 

utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 

tillståndspliktigt avloppsreningsverk. 

ÖVRIGA VERKSAMHETER 
Lackering m.m. 

100.100 

1 

8 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår 

Hantering av brom- eller fluorkarboner 

101.100 

1 

4 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 

101.100 

2 

4 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år 

101.100 

3 

4 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 

101.100 

4 

4 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 
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101.100 

5 

4 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 

ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 

101.100 

6 

4 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 

år. 
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Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter 

Följande förkortningar används i tabellen: 
PN= prövningsnivå C= anmälningspliktig U= utan 

prövning/anmälningsplikt 

Antal 
tillsynstimm 

ar 

PN 

Hälsoskyddsverksamheter 

Utbildningsverksamhet och likande 

4 C Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, internationell skola 

med 50 elever eller mindre. 

7 C Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, internationell skola 

med fler än 51 elever. 

8 C Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, internationell skola 

med fler än 400 elever. 

Timavgift U Lokaler för undervisning av vuxna 

4 C Förskola med högst en avdelning 

7 C Förskola med mer än en avdelning 

1,5 C Öppna förskolor 

1,5 U Familjedaghem med lokal 

Samlingslokaler och liknande 

3 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet som 

fristående verksamhet 
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3 C Fritidsgård och liknade 

Timavgift U Samlingslokaler 

Skönhetsvård och liknande 

3 C Solarium 

Timavgift U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 

Timavgift U Frisörsalonger 

Vård och hälsa 

Timavgift U Lokaler för vård eller annat omhändertagande 

Timavgift U Daglig verksamhet/träffpunkt/Servicebas 

3 C Fotvård och akupunktur 

3 C Tatuering eller piercing (ej håltagning med kassett). 

3 C Övrig anmälningspliktig hygienisk verksamhet. 

Timavgift U Övrig hygienisk verksamhet 

Idrott och liknande 

Timavgift U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 

5 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor, 

inomhusbassänger 

6 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor, 

utomhusbassänger och plaskdammar 

6 U Strandbad 
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Boende 

1,5 U Transitboenden 

Timavgift U Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter, 

vandrarhem, kriminalvård, camping, övriga tillfälligt 

boende 

Timavgift U Bostäder – flerbostadslägenheter, samt övriga 

bostäder. 

Förvaring av djur 

Timavgift U Lokaler för förvaring av djur 
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