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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har på uppdrag av
kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Vaggeryds
kommun.
Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra
förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i
Vaggeryds kommun, antagna av kommunfullmäktige 2018-04-23, § 63.
AVGIFTENS UTFORMNING
Avfallstaxan består av följande delar: en fast avgift, en rörlig avgift, tilläggsavgifter och
avgifter för flytande avfall.
Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga fastighetsinnehavare, för varje
bostad eller lägenhet. Den fasta avgiften bidrar till att finansiera SÅMs
återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, del av administration, information,
m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler
fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl debiteras fast avgift för varje
fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid uppehåll i hämtningen t.ex. på grund av
outnyttjad fastighet.
Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och
täcker hämtnings- och behandlingskostnaderna.
Tilläggsavgifter: Tilläggsavgifterna täcker annat än den ordinarie kärlhämtningen.
Exempel på tilläggsavgifter är latrinhämtning, hämtning av grovavfall eller
trädgårdsavfall, extrahämtningar och liknande tjänster.
Avgifter för flytande avfall: Avgifter för flytande avfall avser avgifter för slamtömning
av enskilda avloppsanläggningar, tömning av fettavskiljare och matavfallstankar samt
vissa övriga avgifter och tilläggsavgifter.
AVGIFTSMOTTAGARE OCH AVGIFTSPRINCIPER
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4 – 6 §, för den
avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till
kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).
Avgiften ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller
bortskaffande sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle.
Avgiften får vara miljöstyrande, det vill säga. tas ut så att återanvändning, återvinning
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enl. SÅMs rutiner.
AVGIFTSSKYLDIG
Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering och betala avgift enligt denna avfallstaxa för varje fastighet där hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall uppkommer. Fakturamottagande kan överföras på
nyttjanderättshavaren med dennes och SÅMs medgivande, dock kvarstår
avgiftsskyldigheten hos fastighetsägaren och SÅM har rätt att kräva antingen
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare.
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AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR PÅ GRUND AV ÄNDRADE
HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av abonnemang eller dylikt träder i kraft
inom fem arbetsdagar efter det att anmälan har mottagits av SÅM.
Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle ha medfört
högre avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.
KOMMUNALT ANSVAR FÖR AVFALL
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet ska samlas in/tas
emot, borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.
HÄNVISNINGAR
Paragrafer som hänvisas till i detta dokument återfinns i föreskrifter för avfallshantering
i Vaggeryds kommun.
IKRAFTTRÄDANDE
Under en övergångsperiod kommer delar av tidigare taxa beslutad av
kommunfullmäktige 2019-06-24 och denna taxa att gälla parallellt, med övergång enligt
nedan. Övergångsperioden gäller tills alla kunder har valt abonnemang enligt nya
insamlingssystemet och har de kärl som hör till abonnemanget.
Följande delar av taxan träder i kraft 2021-01-01:
- Fasta avgifter
- A5 och C4 för abonnemang med blandat mat- och restavfall.
- A4 och C3 för abonnemang med hemkompostering med restavfallskärl
- B2, B3 och B4 för abonnemang med kärl, djupbehållare och container för
kunder som valt abonnemang med blandat mat- och restavfall.
- Tilläggsavgifter
- Avgifter för flytande avfall
För kunder som har gjort val om abonnemang ”fastighetsnära hämtning” (A1, A2, A3,
C1 och C2) eller ”sorterat matavfall” (B1, B3 och B4) träder den rörliga taxan i kraft när
kärl för abonnemanget ställs ut. Till dess gäller taxa beslutad av kommunfullmäktige
2019-06-24 avseende tömningsavgift.
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AVGIFTER
Moms ingår i samtliga avgifter.
Avgiften anges i svenska kronor (SEK) och är årlig om inte annat anges.

FAST AVGIFT PER BOSTAD OCH BOSTADSTYP
Fast avgift tas ut per bostad och bostadstyp enligt tabell nedan. Det innebär som
exempel att två eller flera bostadshus på samma fastighet medför två eller flera fasta
avgifter, en för vardera bostad.
Kategori

Avgift
kr per år

Småhus, permanentboende, per bostad

1 103 kr

Fritidshus, per bostad

696 kr

Obebodd fastighet med uppehåll enl.
avfallsföreskrifter

670 kr

Flerbostadshus, per lägenhet

596 kr

Korridorboende, per lägenhet

300 kr

För verksamhet tas fast avgift ut per behållare och tömning. Verksamheters
matavfallsbehållare omfattas inte av fast avgift.
Kategori

Avgift

Verksamhet med kärl, kr per kärl och tömning

26 kr

Verksamhet med container/djupbehållare,
kr per behållare och tömning

107 kr
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RÖRLIG AVGIFT
A. PERMANENTBOSTÄDER I SMÅHUS
A1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling”
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling.
Hämtning av kärl 1 var 14:e dag och kärl 2 var 4:e vecka. Flerbostadshus och
verksamheter kan använda fyrfackskärl om avfallsmängd och proportion fungerar samt
under förutsättning att detta godkänts av SÅM.
Kärlstorlek
Fyrfackskärl

Avgift per år
0–3 meter från farbar väg

2 x 370 liter

1 843 kr

2 x 660 liter

3 460 kr

A2 Taxa för abonnemang ”Extra kärl för restavfall”
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag i samband med ordinarie
hämtning
Kärlstorlek
Restavfall

Avgift per år
0–3 meter från farbar väg

190 liter

957 kr

A3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning”
Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljöoch byggfrågor.
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för
matavfall får inte användas.
Hämtning av kärl 1 var 4:e vecka och kärl 2 var 4:e vecka.
Kärlstorlek
Fyrfackskärl

Avgift per år
0–3 meter från farbar väg

2 x 370 liter

1 521 kr

A4. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering”
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka.
Kärlstorlek
Restavfall

Avgift per år
0–3 meter från farbar väg

140 liter

1 843 kr

190 liter

2 485 kr
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A5. Taxa för abonnemang ”blandat mat- och restavfall”
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag.
Kärlstorlek

Avgift per år
0–3 meter från farbar väg

140 liter

2 936 kr

190 liter

3 985 kr

370 liter

8 538 kr
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B. PERMANENTBOSTÄDER I FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER
Avgifter i detta avsnitt gäller när kärl är placerade 0-3 m från tomtgräns vid farbar väg.
Om kärl efter överenskommelse med SÅM placeras längre in på tomten än 3 m
tillkommer avgift för gångavstånd, se tabell gångavståndstillägg.
Avgifter i detta avsnitt kan även gälla för t.ex. samfällighetsförening med fast avgift
småhus under förutsättning att detta har godkänts av SÅM. En förutsättning är
gemensam behållarplats och en fakturamottagare.
Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid
SÅM startar ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommet
datum. Inför säsongens avslut ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid
abonnemanget avslutas. SÅM kan även tillhandahålla säsongsabonnemang för
verksamheter där säsongen följer de tider som framgår i avsnitt C Fritidshus med
sommarabonnemang och avgiften beräknas utifrån antalet hämtningar.
B1. Taxa för abonnemang ”Sortera matavfall”
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall
Kärlstorlek
Matavfall
140 liter

Avgift per år
1 gång/14:e dag

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

428 kr

942 kr

2 046 kr

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall
Kärlstorlek
Restavfall

Avgift per år
1 gång/14:e dag

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

140 liter

728 kr

1 597 kr

Erbjuds inte

190 liter

1 061 kr

2 325 kr

Erbjuds inte

370 liter

2 099 kr

4 628 kr

10 091 kr

660 liter

3 749 kr

8 259 kr

18 006 kr

B2. Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall”
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall
Kärlstorlek

Avgift per år
1 gång/14:e dag

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

190 liter

1 607 kr

3 535 kr

7 713 kr

370 liter

3 203 kr

7048 kr

15 372 kr

660 liter

5 709 kr

12 565 kr

27 412 kr
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B3. Taxa för abonnemang ”Djupbehållare”
Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller
blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.
Storlek och avfallsslag

Avgift per år och behållare
1 gång/14:e dag

1 gång/vecka

Restavfall eller blandat matoch restavfall, upp till 5 m3

13 658 kr

30 045 kr

Matavfall, upp till 3 m3

10 815 kr

23 793 kr

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall.
Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1 030 kr

Matavfall

515 kr

Blandat mat- och restavfall

1 545 kr

B4. Taxa för abonnemang ”Hushållsavfall i container”
Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat
mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.
Volym m3

Avgift per år

Årshyra

1 gång/14:e dag

1 gång/vecka

Upp till 4

4 000 kr

14 523 kr

31 951 kr

4,1-8

6 000 kr

14 523 kr

31 951 kr

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall.
Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1 030 kr

Matavfall

515 kr

Blandat mat- och restavfall

1 545 kr
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C. FRITIDSHUS MED SOMMARABONNEMANG
C1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling för fritidshus”
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling.
Hämtning av Kärl 1: varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar
per säsong.
Hämtning av Kärl 2: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5
hämtningar per säsong.
Kärlstorlek
Matavfall och
restavfall

Avstånd till kärlet från farbar väg

2 x 370 liter

707 kr

2 x 660 liter

1 329 kr

0–3 meter

C2. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning för
fritidshus”
Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljöoch byggfrågor.
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för
matavfall får inte användas.
Hämtning av Kärl 1 en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5
hämtningar per säsong.
Hämtning av Kärl 2 en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5
hämtningar per säsong.
Kärlstorlek
Matavfall och
restavfall

Avstånd till kärlet från farbar väg

2 x 370 liter

579 kr

0–3 meter

C3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering för fritidshus”
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka.
Hämtning en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per
säsong.
Kärlstorlek
Restavfall

Avstånd till kärlet från farbar väg
0–3 meter

140 liter

707 kr

190 liter

954 kr
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C4. Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall för fritidshus”
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag.
Hämtning varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.
Kärlstorlek
blandat matoch restavfall

Avstånd till kärlet från farbar väg
0–3 meter

140 liter

1 125 kr

190 liter

1 532 kr

370 liter

3 289 kr
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TILLÄGGSAVGIFTER HUSHÅLLSAVFALL
GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG FÖR FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER
Placering av kärl längre in på tomt än 3 meter från farbar väg, kan godkännas för
flerbostadshus och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enligt gällande
föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Verksamheter/flerbostadsfastigheter som
deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen
under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.
Avgift
kr per kärl och år
Avstånd
1 gång / 14:e
dag

1 gång/vecka

2 gånger / vecka

3,1-10 meter

260 kr

520 kr

1 040 kr

10,1-20 meter

520 kr

1 040 kr

2 080 kr

20,1-30 meter

780 kr

1 560 kr

3 120 kr

30,1-40 meter

1 040 kr

2 080 kr

4 160 kr

40,1-50 meter

1 300 kr

2 600 kr

5 200 kr

Över 50 meter debiteras 20 kr per påbörjat 10-metersintervall och per hämtning.

EXTRA SÄCK FÖR RESTAVFALL I SAMBAND MED HÄMTNING AV AVFALL I
KÄRL
Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie
hämtning.
Säckstorlek

Avgift
kr per säck

≤ 190 liter

50 kr

> 190 liter

100 kr
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EXTRA HÄMTNING AV AVFALL I KÄRL
Beställning av hämtning av avfall i kärl, eller hämtning av säck när hämtning inte sker i
samband med ordinarie hämtning.
Kärlstorlek

Avgift
kr per kärl

Alla kärl, oavsett storlek

280 kr

EXTRA TÖMNING AV DJUPBEHÅLLARE OCH CONTAINER
Behållarstorlek

Avgift per behållare

Upp till 8 m3

700 kr

FELSORTERINGSAVGIFT
Om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar från SÅM kan normal hämtning inte
utföras. Detta gäller även om kärlet är för tungt eller innehåller dåligt förpackat avfall,
se kommunens föreskrifter om avfallshantering. Avfallet ska omfördelas, förpackas och
sorteras i rätt avfallsslag av fastighetsinnehavare innan det hämtas.
Avfallet hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller mot fastställd avgift i taxan,
se kapitel extra hämtningar av mat- och restavfall.
Om kärlet upprepade gånger varit överfullt kan SÅM överlämna ärendet till
tillsynsmyndigheten för vidare handläggning.
I vissa fall med bristfällig sortering kan behållaren tömmas och då tillkommer en
felsorteringsavgift enligt tabellen nedan. Det gäller exempelvis när en behållare som
bara ska innehålla matavfall, innehåller felsorterat avfall som inte är farligt avfall.
Avfallet klassas om till restavfall och töms eftersom det annars finns risk för lukt,
skadedjur eller annan olägenhet.
Behållare

Avgift per behållare och
tömning
Tilläggsavgift utöver ordinarie
avgift för tömning

Kärl, upp till 660 liter

150 kr

Container eller djupbehållare
upp till och med 4 kbm
Container eller djupbehållare
över 4 kbm

500 kr
1 000 kr
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GROVAVFALL
För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll gäller att
avfallet om möjligt ska emballeras och att kollit inte får väga mer än 25 kg eller vara
längre än 1,2 m. Om kollit är större eller tyngre än ovan angivet, eller på annat sätt
kräver dubbelbemanning för att hanteras, debiteras avgift för skrymmande kolli enligt
tabellen.
Grovavfall

Avgift
per kolli

Avgift
per skrymmande kolli

Hämtning vid
tomtgräns

350 kr

500 kr

TRÄDGÅRDSAVFALL
Trädgårdsavfall hämtas vid tomtgräns. Hämtning sker varannan vecka 1 april till 15
november totalt 16 gånger.
Kärlstorlek

Avgift per år

240 liter

788 kr

BYTE, HEMTAGNING AV KÄRL ELLER LEVERANS AV MATERIAL M.M.
När kärl byts mot annan storlek ska det gamla kärlet tas hem. Avgift debiteras inte när
abonnemang byts till sortering med fyrfackskärl eller till sortering med matavfall.
Avgift per uppdrag

250 kr

TIMPRIS
Vid hämtning av annat än flytande avfall, med andra metoder än de som anges i denna
avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras
avgift baserat på timpris för arbete på plats.
Timpris sopbil

Avgift

Framkörningsavgift

1 000 kr

Timpris, debiteras per
påbörjad halvtimme

1 100 kr/tim

Timpris servicebil

Avgift

Framkörningsavgift

500 kr

Timpris, debiteras per
påbörjad halvtimme

700 kr/tim

LATRINHÄMTNING
Hämtning sker efter avrop. Ny behållare lämnas vid hämtning.
Tjänst
Hämtning av
latrinbehållare

Avgift per behållare, vid väg
400 kr
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FLYTANDE AVFALL
TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR
Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning.
Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid.
Schemalagd deltömning
Tömningen utförs med tvåfacksteknik där vattenfasen återfylls i anläggningen.
Volym

Schemalagd deltömning en
gång per år*

0–3 m3

1 000 kr
3

3,1–6 m

1 300 kr

> 6,0 m3

300 kr/m3**

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området.
Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris.
Från och med andra tömningen per år tillämpas budning.
**debiteras som tillägg per extra m3 utöver 6 m3.

Schemalagd heltömning
Volym

Schemalagd heltömning en
gång per år*

0–3 m3

1 200 kr

3,1–6 m3

1 500 kr

3

> 6,0 m

300 kr/m3**

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området.
Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris.
Från och med andra tömningen per år tillämpas budning.
**debiteras som tillägg per extra m3 utöver 6 m3.

Budningar och akuta tömningar
Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning
tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. Tilläggsavgifterna är
desamma oavsett om del- eller heltömning beställs samt oavsett anläggningens volym.
Budad tömning
inom 5
arbetsdagar
(tilläggsavgift)

Budad tömning
nästkommande
arbetsdag
(tilläggsavgift)

400 kr

1 200 kr

Akut tömning inom Akut tömning inom
3 h vardag, beställd 3 h vardag, beställd
före kl. 15:00
mellan kl. 15:00(tilläggsavgift)
06:00 eller helgdag
(tilläggsavgift)
2 000 kr
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Minireningsverk
Avgiften avser minireningsverk för 1-2 hushåll. Större anläggningar debiteras enligt
timtaxa. För ej schemalagd tömning tillkommer budningsavgift enligt tabell ovan. Vid
tömning av minireningsverk ska det finnas en tömningsinstruktion för att tömning ska
kunna ske.
Minireningsverk

Avgift

Schemalagd tömning

1 250 kr

Timpris
Vid hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar med andra metoder än de
som anges i denna avfallstaxa debiteras avgift baserat på framkörning samt timpris för
arbete på plats.
Framkörning, tur och
retur

1 000 kr

Timpris, debiteras per
påbörjad halvtimme

1 250 kr/tim
(Avser arbete på plats)

Specialtömning
Vid hämtning av flytande avfall på fastighet där förhållandena avviker från vad som är
normalt tillämpas specialfordon och avgift enligt nedan. Som exempel menas fastighet
där vägens farbarhet inte uppfyller kraven i föreskrifter för avfallshantering och där
normalt hämtningsfordon inte kan nyttjas. Specialtömning schemaläggs normalt av
SÅM men i samförstånd med kund.
Specialtömning

Avgift

Per tömning

2 400 kr

Bomkörning
Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på
grund av hinder, debiteras en avgift.
Bomkörning

Avgift

Per tillfälle

375 kr
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TILLÄGGSTJÄNSTER I SAMBAND MED TÖMNING AV ENSKILDA
AVLOPPSANLÄGGNINGAR
Det åligger kund att hålla brunnslock, manluckor och liknande frilagda, lättåtkomliga
och lättöppnade. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, demontering etc.
av lock och luckor erläggs tilläggsavgift utöver ordinarie avgift. Tilläggsavgiften gäller
även vid t.ex. stopp i bilen orsakade av ovidkommande föremål.
Tidsbokning och dagavisering kan beställas i samband med schemalagd och budad
tömning av enskilda avloppsanläggningar. Tidsbokning och dagavisering medför
tilläggsavgifter enligt tabellen nedan vilka debiteras utöver avgift för schemalagd
tömning samt budningsavgift. Tidpunkten för tidsbokningen beslutas av SÅM men
anpassas så långt det är möjligt efter kundens önskemål. Vid dagavisering planerar
entreprenören tömningsdag och SÅM meddelar den till kunden.
SMS-avisering kan beställas mot tilläggsavgift och aviseringen sker då 1-2 timmar
innan schemalagd eller budad tömning.
Tilläggstjänst

Tilläggsavgift

Timpris för extraarbete
på plats

1 250 kr/tim
(Debiteras per påbörjad halvtimme)

Tidsbokning

300 kr

Dagavisering

125 kr

SMS-avisering

50 kr

Extra tömning av BDT, fördelningsbrunn eller liknande som sker i samband med
ordinarie eller budad tömning debiteras enligt nedan.
BDT, fördelningsbrunn m.m.

Tilläggsavgift

Per tillfälle i samband
med annan tömning

450 kr

Om avståndet mellan tömningsbil och slambrunn överstiger 20 meter debiteras en
tilläggsavgift för slangdragning.
Avstånd

Tilläggsavgift

20–50 meter

150 kr

51-70 meter

300 kr

>70 meter

1000 kr
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SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE OCH MATAVFALLSTANKAR
Vid hämtning av fett från fettavskiljare debiteras avgift för tömning och avgift för
behandling enligt nedan.
Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning.
Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid för extraarbetet per påbörjad
halvtimme.
Tjänst

Avgift

Schemalagd tömning,
per tillfälle

1 250 kr

Behandlingsavgift
fett-/matavfall, per m3

500 kr

Timpris för extraarbete
på plats, tilläggsavgift

1 250 kr/tim

Budningar och akuta tömningar
Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning
tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell.
Budad tömning
inom 5
arbetsdagar
(tilläggsavgift)

Budad tömning
nästkommande
arbetsdag
(tilläggsavgift)

400 kr

1 200 kr

Akut tömning inom Akut tömning inom
3 h vardag, beställd 3 h vardag, beställd
före kl. 15:00
mellan kl. 15:00(tilläggsavgift)
06:00 eller helgdag
(tilläggsavgift)
2 000 kr

3000 kr

Tilläggstjänst slangdragning
Om avståndet mellan tömningsbil och fettavskiljare överstiger 20 meter debiteras en
tilläggsavgift för slangdragning.
Avstånd

Tilläggsavgift

20–50 meter

150 kr

51-70 meter

300 kr

>70 meter

1000 kr

Bomkörning
Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på
grund av hinder, debiteras en avgift.
Bomkörning

Avgift

Per tillfälle

375 kr
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DEFINITIONER
HUSHÅLLSAVFALL
Med hushållsavfall avses avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet och som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken. Se
även föreskrifter för avfallshantering i Vaggeryds kommun.
FASTIGHETSINNEHAVARE
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare.
Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare. Med nyttjanderättshavare avses
den som har rätt att bruka eller nyttja fastigheten t.ex. genom arrende.
SMÅHUS
Definitionen av småhus i taxan följer fastighetstaxeringslagen. Ett småhus är en
byggnad med en eller två bostäder. Det finns olika typer av småhus. Fristående villor,
radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus.
KORRIDORBOENDE
Boende i korridor med gemensamt kök, t.ex. studentkorridorer och äldreboenden.
VERKSAMHETER
Som verksamhet räknas alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll eller
korridorboende, t.ex. företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, och
liknande.
FARBAR VÄG
Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i föreskrifter för avfallshantering i
Vaggeryds kommun. SÅM äger tolkningsföreträde över föreskrifterna.
YTTERLIGARE DEFINITIONER
Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Vaggeryds kommun.
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ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL
Fastighetsnära insamling

Ordinarie hämtningsintervall

Permanentbostäder Kärl 1
Permanentbostäder Kärl 2
Fritidsbostäder Kärl 1

varannan vecka
en gång var fjärde vecka
varannan vecka från vecka 19 till vecka 38,
totalt 10 hämtningar per säsong.
en gång var fjärde vecka från vecka 19 till
vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong

Fritidsbostäder Kärl 2

Sortera matavfall
Permanentbostäder i flerbostadshus
Verksamheter

en gång per vecka
en gång per vecka

Blandat mat- och restavfall
Permanentbostäder i småhus
Permanentbostäder i flerbostadshus
Fritidsbostäder

varannan vecka
en gång per vecka
varannan vecka från vecka 19 till vecka 38,
totalt 10 hämtningar per säsong.

Verksamheter

en gång per vecka

Grovavfall

efter beställning

Latrin
Permanent- & fritidsbostäder

efter beställning

Slam från enskilt avlopp

minst en gång per år eller enligt beslut från
den nämnd som ansvarar för miljö- och
byggfrågor

Slam från fettavskiljare

efter beställning, dock minst en gång per år

Trädgårdsavfall

varannan vecka 1 april till 15 november totalt
16 gånger per säsong.

BESTÄMMELSER VID ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN
LÄNGRE HÄMTNINGSINTERVALL ÄN OVAN ANGIVET
För hushåll som har anmält till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor att
de hemkomposterar kan hämtningsintervallet var 4:e vecka erhållas efter anmälan till
SÅM.
UPPEHÅLL I HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH LATRIN
Uppehåll i hämtningen beviljas av SÅM i enlighet med Föreskrifter för avfallshantering i
Vaggeryds kommun. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före
uppehållsperiodens början. Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen.
AVFLYTTNING, ÄNDRAT ABONNEMANG
Ändrade förhållanden ska snarast anmälas till SÅM av den som är avgiftsskyldig. Byte
av kärl kan beställas hos SÅM. För byte av kärl debiteras avgift enligt denna taxa.
GEMENSAM HÄMTNING, DELAT KÄRL
Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan
få rätt att använda gemensamt kärl (2 st. kärl om FNI) för sitt hushållsavfall. Vid delat
kärl debiteras fast avgift för respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för
behållaren.
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FELSORTERING
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”fastighetsnära insamling”
ska dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till
abonnemang ”blandat mat- och restavfall”.
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”sortera matavfall” ska
dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till
abonnemang ”blandat mat- och restavfall”.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att felsorterat avfall åtgärdas innan behållaren
kan tömmas. Behållaren töms antingen vid nästa ordinarie hämtningsdag eller efter
beställning av extra hämtning.
GROVAVFALL FRÅN HUSHÅLL
Sorterat grovavfall till materialåtervinning kan avlämnas kostnadsfritt på SÅMs
återvinningscentraler, avgiften ingår i taxans fasta avgift. Grovavfall kan också hämtas
efter beställning mot avgift enligt denna taxa.
FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL
Farligt avfall från hushåll kan avlämnas kostnadsfritt till miljöstation på SÅMs
återvinningscentraler. Hanteringsanvisningar i de lokala avfallsföreskrifterna ska följas.
LATRIN
Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften för latrinhämtning. Hämtning
sker vid tomtgräns eller vid vägkant till farbar väg efter beställning. Kärlet ska vara
förslutet med lock. Avgift debiteras enligt denna taxa.
SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR
Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med beslut som fattats av byggoch miljönämnden, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av avloppsslam
baseras på anläggningens volym samt på den slanglängd som behövs i samband med
tömningen. Med slanglängd avses avstånd från farbar väg till anläggningens lock.
Eventuellt behov av slangdragning avgörs av chauffören. Olika avgifter debiteras för
schemalagd hämtning och för hämtning efter beställning. Avgift debiteras enligt denna
taxa. Vid krav på akut tömning debiteras tilläggsavgift enligt denna taxa.
UPPEHÅLL I HÄMTNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR
Om bygg- och miljönämnden medgivit uppehåll i hämtning av slam från enskild
avloppsanläggning debiteras ingen avgift för slamtömning.
SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE
Fettavskiljare ska tömmas efter behov, dock minst en gång per år. Avgiften för
hämtning av slam från fettavskiljare baseras på hämtning, hämtad volym samt på
slanglängd som behövs i samband med tömningen. Avgift debiteras enligt denna taxa.
SPECIELLA TJÄNSTER OCH UNDANTAG
För speciella tjänster och när SÅM måste frångå normala rutiner och ingen tillämpbar
avgift finns beslutar SÅM om avgift under beaktande av principerna i Miljöbalken och i
denna taxa.
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Taxor för Tekniska förvaltningens
verksamheter - VA

Gäller från och med 2021-01-01
Antagen av kommunfullmäktige
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1.1.1 VA-taxa – anläggningsavgift
Fastighet

Servislednings-avgift

Villa

Vatten+
Vatten +
Vatten +
spillvatten+
spillvatten
spillvatten
dagvatten
42 318 kr
14 811 kr
35 971 kr

Hyreshus
Kontor
Affärer
Samlingslokaler
Småindustrier
Annan
fastighet**

35 971 kr
37 658 kr

42 318 kr
44 303 kr

Förbindelsepunkt-avgift

Avgift per Tomtytelgh.*
avg.

Vatten+
spillvatten+
dagvatten
21 160 kr
11 130 kr

14 811 kr

21 160 kr

24 606 kr

11 130 kr

35 152 kr

Byggvatten

Dagvatten
avledn.

25,8 kr/m2 600 kr

25,8 kr/m2
25,8 kr/m2
***

1 800 kr
1 800 kr
*****
0:26 kr /m2

Allmänna
platser****

****

* För kontor, affärer, samlingslokaler och småindustrier bedöms varje påbörjad 150 m2-yta (BTA) som en lägenhet.
** Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas
för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
*** Gäller för yta upp till 10 000 m2. För yta mellan 10 000 och 20 000 m2 reduktion med 20 % och för yta över 20 000 m2 reduktion
med 40 %.
**** Allmänna platser: Gator, torg, parker, vägar, järnvägar o.s.v.
***** För större byggnationer såsom större lager och större industrier ska vattnet mätas och avgift per m3 levererat vatten erläggas.

Exempel
Villa - tre ändamål
1 000

m2

tomtyta

Villa - två ändamål
1 000 m² tomtyta
Hyreshus 10 lgh
5 000 m2 tomt
Kontor/affärer samlingslokaler

Förutsättningar: Avgift erläggs för vatten, spillvatten, dagvatten, en lägenhet och tomtyta.
Anslutning av villa på tomt med 1 000 m2 yta kostar 100 408 kr (125 510 kr inkl. moms) +
byggvatten.
Förutsättningar: Avgift erläggs för vatten och spillvatten, en lägenhet och tomtyta.
Anslutning av hyreshus med 10 lgh med en tomt på 5 000 m2 kostar 303 778 kr (379 722
kr inkl. moms) + byggvatten.
Avgift erläggs för vatten, spillvatten, dagvatten, 10 lgh á 10 291 kr och tomtyta 5 000 m2 á
24,8 kr.
Anslutning av hyreshus med 10 lgh med en tomt på 5 000 m2 kostar 290 567 kr (363 209
kr inkl. moms) + byggvatten.
Avgift erläggs för vatten, spillvatten, dagvatten, 4 byggnadsytor á 10 600 kr och tomtyta på
5 000 m2 á 24,8 kr.
Anslutning av ett kontor (eller likvärdigt) med 500 m2 byggnadsyta och 5 000 m2 tomt
kostar 236 998kr (296 247 kr inkl. moms) + byggv.

500 m2 byggnadsyta
5 000 m2 tomtyta
Annan fastighet
1 000 m2 byggnadsyta

Avgift erläggs för vatten, spillvatten, dagvatten, en tomtyta på 10 000 m2 á 25,8 kr
Anslutning av industri med 1 000 m2 byggnadsyta och 10 000 m2 tomt kostar 377 455 kr
(421 819 kr inkl. moms) + byggvatten.

10 000 m2 tomtyta

Definition VASS typhus
Typhus A

Avser enbostadshus, en lägenhet med en på tomtyta 800 m2. Fastigheten är
ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

95 248 kr (119060 kr inkl. moms)

Typhus B

Avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och
dagvattenavlopp.15 lägenheter, tomtyta 800 m2.

251 068 kr (313835 kr inkl. moms)
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1.1.2 VA-taxa – brukningsavgift
Typ av avgift

Antal (st)

Årsavgift
Intäkt (kr)
Förändring
(kr)
2 308
7 616 400 8,2% Ökning

Fast avgift V+S

3 300

Fast avgift D

3 070
2 606

141
601

2 504
1 st

37
75 000

10 250

81,58

9,5%

9 701 312

10 619 319 9,3% Ökning

660 000

19,29

12 731 400 1,5% Ökning

20 000
3,1%

13,50
12 616 000

1,5% Ökning
270 060
13 001 460 3,3% Ökning

5,841%

22 317 312

23 620 779 Ökning 5,8%

Fast avgift ytor/lgh V+S
Fast avgift ytor/lgh D
Fast avgift ytor/lgh enl. avtal
Tomtyteavg. Ind.
Fast avgift totalt
Rörlig avgift kr/m3
Storförbrukare > 15 000 m3/år
Rörlig avgift totalt
Total intäkt

4% Ökning
432 870
1 566 206 5% Ökning
4% Ökning
92 648
75 000 Ingen minskning eller ökning
836 195 3% Ökning

Definition VASS typhus
Typhus A

Avser enbostadshus, en lägenhet. Fastigheten är ansluten till vatten,
spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m³/år

Årskostnad: 5343 kr exkl moms.

Typhus B

Definition: Avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och
dagvatten. 15 lägenheter, vattenförbrukning 2000 m³/år.

Årskostnad: 49 961 kr exkl moms.

Industri

Exempel: Avser industri som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten.
8500 m2 tomtyta. Vattenförbrukning 150 m³/år

Årskostnad: 12 195 kr exkl moms.

Debiterade vattenmängder (m3)
År
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Prognos
2020
Prognos
2021

Totalt

Hushåll

Industri

Övrigt

689 000
686 000
663 000
617 000
610 000
674 000
695 000
707 000
744 000
660 000
704 000
680 000
667 000
636 000
635 000
648 000
671 870
679 000
676 000

533 000
530 000
520 000
496 000
495 000
513 000
498 000
514 000
553 000
475 000
494 000
471 000
454 000
445 000
449 000
468 000
465 236
466 000
469 000

48 000
81 000
77 000
64 000
65 000
102 000
132 000
118 000
123 000
130 000
100 000
111 000
121 000
93 000
86 000
72 000
98 622
105 000
98 000

108 000
75 000
66 000
58 000
50 000
65 000
66 000
75 000
68 000
65 000
59 000
98 000
92 000
98 000
100 000
108 000
108 012
108 000
109 000

680 000

473 000

98 000

109 000

680 000

473 000

98 000

109 000
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800 000
600 000

Totalt

400 000

Hushåll

200 000

Industri

0

Övrigt
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Mark- och plantaxa 2021
Industrimark, köpare står för
fastighetsbildningskostnaden

Taxa

Skillingaryd: Båramo/Götaström/övriga
industriområde
Skyltläge
Vaggeryd: Söder om Bondstorpsvägen,
Gärahov
Skyltläge
Industriområden Klevshult och Hok

Kommentar

120 kr/m²
170 kr/m²
110 kr/m²
160 kr/m²
50 kr/m²

Stigamo etapp:
Tomt 4-6
Tomt 13

315 kr/m²

Inkl fjärrvärme

265 kr/m²

Inkl fjärrvärme

Tomt 1-3

295 kr/m²

ink fjärrvärme, skyltläge

Tomt 9-10

265 kr/m²

ink fjärrvärme

Tomt 11-13

295 kr/m²

ink fjärrvärme, skyltläge

Tomt 7

295 kr/m²

ink fjärrvärme, skyltläge

Tomt 14-16

295 kr/m²

ink fjärrvärme

Nyttjanderättsavgift vid bokning av
industritomt
10% av
beräknad
köpeskilling

Nyttjanderättsavgift vid tillfälligt nyttjande
av kvartersmark
5% av
taxan/m²/år,
dock lägst 1000
kr
Nyttjanderättsavgift vid tillfälligt nyttjande
av icke planlagd mark
5 kr/m²/år, dock
lägst 1000 kr/år
Villatomter
Villatomter, inom tätorterna Skillingaryd och
Vaggeryd, s.k. lucktomter i äldre framtagna
områden
Himlabacken, Skillingaryd
Kaffegatan, Skillingaryd
Villatomter, ytterområden s.k. lucktomter i
äldre områden

100 kr/m²
200 kr/m²
222 kr/m²
40 kr/m²

Götarps hage

250 kr/m²

Nya Västra Strand, dp 2018

250 kr/m²

Ljungdala 10

250 kr/m²

Skogslund 5

250 kr/m²
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Om köp ej genomförs behåller kommunen
avgiften
Vid köp - dras avgiften från
köpeskillingen

Avstyckningskostnader
Villatomter
Tomter för flerbostadshus

25 000 kr

Kommentar
Enligt lantmäteriet uppgår
kostnaden till 38 000-58
000 kr/avstyckning inom
planlagt området

Självkostnad

Nyttjanderättsavgift vid bokning av
villatomt
Nyttjanderättsavgift vid bokning av villatomt

5 000 kr

Om köp ej genomförs behåller kommunen
avgiften
Vid köp - dras avgiften från
köpeskillingen

Planbesked
Enkel åtgärd

200*mPBB

mPBB=milliprisbasbelopp,
enligt SKL:s direktiv 2011

Medelstor åtgärd

300*mPBB

mPBB=milliprisbasbelopp,
enligt SKL:s direktiv 2011

Stor åtgärd

400*mPBB

mPBB=milliprisbasbelopp,
enligt SKL:s direktiv 2011

Planavgifter/såld tomt
Villatomter

15 000 kr

Industrimark

20 000 kr

Stegvis införande tills
självkostnadspris uppnås

Plankostnadsavtal
En enkel planändring, ändring av detaljplan
som exempel, Dp Ljungdala 10

100 timmar

1050 kr/timma

Ny detaljplan, ej så omfattande utredningar
som exempel Dp Västra strand

200 timmar

1050 kr/timma

Ny detaljplan, mer omfattande utredningar
som exempel Dp Götarps hage

300 timmar

1050 kr/timma

Om extern konsult anlitas, görs avdrag om

30%

Övriga nyttjanderätter
Jakt
Bete

100 kr/ha/år
500 kr/ha/år
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Taxor
Räddningstjänsten
2021
Beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30 §143
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Taxor Räddningstjänsten 2021
Samtliga priser avser exklusive moms.
TILLSYN
enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva
varor
(Taxor fastställs årligen av KF)
Grundtaxa
Tillsyn enligt LSO och LBE

925 kr

Timtaxa
925 kr/tim.

AUTOMATISKA BRANDLARM (Taxor fastställs årligen av KF)
Pris
Årligt abonnemang

1 440 kr/år

Åtgärdstaxa för onödig larmsignal
Med ”onödig larmsignal” menas följande:
- En larmsignal som inte kan hänföras till brand eller annat
nödläge.
- En larmsignal som orsakats av en händelse där det inte kan
antas att någon skulle ringa 112.

3 800 kr/tillfälle
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Taxa för rengöring/sotning 2021 inom Vaggeryds kommun
Taxan gäller från 20210101
För utförande av rengöring enligt 3 kap 4 § Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor
samt tillhörande föreskrifter gäller denna taxa.
1.

Regelbunden rengöring av objekt i småhus

1.1
1.1.1

Grundavgift
För inställelse för rengöring utgår avgift med………………………

exkl moms

inkl moms

155 kr

194 kr

Inrymmer fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till småhuset inte
överstiger 200 m, så anses rengöringsobjekten i dessa tillhöra småhuset.

1.2

Rengöringsavgift
För rengöring av objekt med tillhörande rökkanal/kanaler i
småhus utgår avgift enligt nedan.
I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från
konvektionsdelarna och rökkanalen) som genereras vid
rengöringen.

Objektpris

Detta gäller ej för restprodukter (aska) som uppstår vid förbränning av bränsle i
eldstaden.

1.2.1

Första objektet i varje byggnad

1.2.2

Varje tillkommande objekt utöver första objektet

1.3

Rengöring av objekt i lägenheter i flerbostadshus.
I de fall rengöringen budas och debiteras mot varje enskild
bostadslägenhet gäller avgift enligt 1,1 och 1.2. Utförs
brandskyddskontrollen i flera lägenheter samordnat av en
beställare gäller avgift enligt punkt 1.1 och 3.1

1.4

Avvikelser
Om det vid utförandet av rengöring enligt ovan föreligger
omständigheter eller sådana avvikelser som medför att
tidsåtgången för rengöring avsevärt förlängs, uttas ersättning för
rengöring i stället i form av grundavgift enligt 1.1 samt
timersättning enligt 3.1

155 kr

194 kr

78 kr

97 kr

167 kr

209 kr

Om avvikelse enligt ovan uppstår ska ägaren till rengöringsobjektet informeras
skriftligt om detta, samt om vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att underlätta
arbetet.

2.

Rengöring av övriga objekt

2.1

För rengöring i byggnader som ej är småhus och/eller där
värmepannans effekt överstiger 60 KW samt för rengöring av
imkanaler i storkök, utgår ersättning enligt nedan

2.2

Timersättning utgår med belopp enligt punkt 3.1.

2.3

För inställelse för rengöring enligt punkt 2. uttas en avgift per
man.
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana
att rengöringsobjektet kräver detta.
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3.

Timersättning

3.1

Timersättning utgår med

417 kr

För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimma som
hel kvartstimma. För arbete på utanför ordinarie arbetstid räknas
påbörjad halvtimma som hel halvtimma.
Taxor för 1 beräknas på 93% av timersättning 3.

4.0

Övriga bestämmelser

4.1

Extra inställelse

4.1.1

I de fall aviserad rengöring inte kan utföras på grund av att
avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning
med grundavgift enligt 1. För den rengöring som sedan
genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt nedan:
I de fall ombokning sker till tid då arbete pågår i området, utgår ersättning enligt 1.
Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området, utgår ersättning enligt
2.2 och 2.3.

4.2

Arbete utom ordinarie arbetstid.
För rengöring utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte
är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris
som anges i 3.1 samt tillägg för ökad lönekostnad motsvarande
högst centralt kollektivavtal.
För rengöring
utom ordinarie arbetstid för objekt under 1.2 och 1.3 utgår
ersättning med grundavgift och 150 % av objektspris.

4.3

Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial
I angivna priser ingår kostnaden för konventionell teknisk
utrustning. För användning av speciell teknisk utrustning
exempelvis tvättaggregat samt kemikalier och annat
förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt
överenskommelse.
Stoftsug anses vara konventionell utrustning.

4.4

Beställt arbete
För annat av kunden beställt arbete inom ramen för den
föreskrivna rengöringen enl LSO uttas ersättning per man och
timma enligt pkt 2.

4.5

Indexering av taxan
Ersättning för rengöring enligt denna taxa revideras årligen med
de av centrala parterna Sveriges kommuner och regioner och
Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex.
Justering genomförs per den 1 januari respektive år enligt
föregående års indextal.
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521 kr

Taxa för brandskyddskontroll 2021 inom Vaggeryds kommun
Taxan gäller från 20210101
För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § Lag (SFS 2003:778) om skydd mot
olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
1.

Regelbunden kontroll av objekt i småhus

1.1

Grundavgift

1.1.1

För inställelse för brandskyddskontroll utgår avgift med

exkl moms

inkl moms

262 kr

328 kr

Inrymmer fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till
småhuset inte överstiger 200 m, så anses kontrollobjektet i
dessa tillhöra småhuset.
1.2

Kontrollavgift

1.2.1

För brandskyddskontroll av objekt med tillhörande rökförbindelsekanal eller bikanal i småhus utgår avgift enligt nedan

Objektpris

1.2.2

Första objektet i varje byggnad.

262 kr

328 kr

1.2.3

Varje tillkommande objekt utöver första objektet.

131 kr

164 kr

1.2.4

Vid utökad kontroll genom temperaturmätning eller
läckagemätning debiteras timkostnad även för mertiden enligt
punkt 3.1.

1.3

Kontroll av lägenheter i flerbostadshus.
I de fall brandskyddskontroll budas och debiteras mot varje
enskild bostadslägenhet gäller avgift enligt 1.1 och 1.2. Utförs
brandskyddskontrollen i flera lägenheter samordnat av en
beställare gäller avgift enligt punkt1.1 och 3.1

2.

Kontroll i övriga objekt och kontroll i särskilt fall

2.1

För brandskyddskontroll i byggnader som ej är småhus
och/eller där värmepannans effekt överstiger 60 KW samt
imkanaler i storkök, utgår ersättning enligt nedan. Detsamma
gäller när kontroll utförs i annat fall efter särskilt beslut av
kommunen, samt för av kund beställd kontroll med anledning
av att man önska ta avställd eldstad i bruk.

2.2

Timersättning utgår med belopp enligt punkt 3.1.

2.3

För inställelse för brandskyddskontroll enligt punkt 2. uttas en
avgift per man.

262 kr

328 kr

524 kr

655 kr

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är
sådana att kontrollobjektet kräver detta.

3.

Timersättning

3.1

Timersättning utgår med
För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad
kvartstimma som hel kvartstimma. För övertidsarbete räknas
påbörjad halvtimma som hel halvtimma.
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4.0

Övriga bestämmelser

4.1

Extra inställelse

4.1.1

I de fall aviserad kontroll inte kan utföras på grund av att
avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning
med grundavgift enligt 1. För den kontroll som sedan
genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt nedan:
I de fall ombokning sker till tid då arbete pågår i området, utgår
ersättning enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte
pågår i området, som anges i 2.2 och 2.3. Ersättning enligt 2.2
gäller för tid på plats.

4.1.2

Separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd debiteras med
timkostnad enligt 2.2.

4.2

Arbete utom ordinarie arbetstid.
För kontroll utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte
är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med
pris som anges i 3.1 samt tillägg motsvarande den ökade
lönekostnaden motsvarande högst centralt kollektivavtal. För
kontroll utom ordinarie arbetstid för objekt under 1.2 och 1.3
utgår ersättning med grundavgift och 150 % av objektspris.

4.3

Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial
I angivna priser ingår kostnaden för teknisk utrustning och
förbrukningsmaterial samt för protokollering av
brandskyddskontrollen.

4.4

Indexering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras
årligen med de av centrala parterna Sveriges kommuner och
regioner och Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat
sotningsindex. Justering genomförs per den 1 januari
respektive år enligt föregående års indextal.
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Tillhör miljö- och byggnämndens beslut 2020-10-27 § 157

Bilaga

Taxor för miljö- och byggnämnden
Gäller från och med 1 januari 2021
Antagen av Kommunfullmäktige:
20-11-30 § 143
Fastställd av miljö- och byggnämnden:
27 oktober 2020 § 157
Dnr.ALLM.2020.381
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Bilaga 3 ” Riskbedömning och årlig tillsynstid för miljöfarligverksamhet och hälsoskydd”
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Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
1 §.

Taxa gäller avgifter för miljö- och byggnämndens verksamhet med 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, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter
och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.

2 §.

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den
nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn
som medför avgiftsskyldighet.

3 §.

Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de antagna
fasta avgifterna, timavgifterna och timtaxan med en procentsats som motsvarar
förändringen av prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som publiceras av SKL
under oktober varje år.

Timavgift
4 §.

Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1 050 kronor per hel nedlagd handläggningstid.

Betalning av avgift
5 §.

Avgift ska betalas av den som gör ansökan enligt 15 § eller anmälan enligt 19 §, eller
som i övrigt har utövat, utövar eller avser att utöva verksamhet eller vidta åtgärd som
omfattas av miljönämndens verksamhet enligt 1 §. För tillsyn över miljöskador enligt 10
kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Avgiftsskyldigheten omfattar också den som rättsligt förfogar över mark, byggnad,
anläggning eller anordning där sådan verksamhet har utövats, utövas eller planeras,
respektive den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet eller brist i sådan
verksamhet.

6 §.

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt taxan eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Avgifter
7 §.

Avgift enligt taxan ska betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av:
1. Prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag enligt
15-18 §§.
2. Anmälan av verksamhet eller åtgärd enligt 19-21 §§.
3. Övrig tillsyn enligt 22-26 §§.

8 §.

Avgift enligt taxan tas inte ut för:
1. Tillsyn som orsakas av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning av överklagade beslut enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken.
3. Ansökan eller anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.
4
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9 §.

Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (fast årlig tillsynsavgift).
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift).
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

10 §. I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av miljö- och
byggnämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kostnader
enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats och för
kungörelser i ärendet.
11 §. I ärenden om tillstånd, dispenser eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken är sökande även skyldig
att ersätta miljö- och byggnämnden kostnader för kungörelser i ärenden.
12 §. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
Miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att
ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.
13 §. Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till miljö- och byggnämnden utgå bl.a.
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.
14 §. Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i det enskilda
ärendet.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och
byggnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid,
beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut.
Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift
ut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma
resetillfälle överstiger två timmar.
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.

5
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Avgift för prövning av ansökan
15 §. Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form
av:
1. Fast avgift (vars underlag är antalet timmar handläggningstid) som anges i
taxebilaga 1 eller
2. Timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1
Avgift för prövning av ansökan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
ansökningen avser.
16 §. Om det i beslut i prövningsärenden bestäms att besiktning eller inspektion ska ske av
den verksamhet eller åtgärd beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i
den fasta avgiften för prövningen. Om besiktning eller inspektion måste ske vid
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
17 §. Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
18 §. Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i taxan.

Avgifter för anmälan av verksamhet eller åtgärd
19 §. Avgift för anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas som:
1. Fast avgift (vars underlag är antalet timmar handläggningstid) som anges i
taxebilaga 1 eller
2. Timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full
avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av
25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
20 §. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
21 §. 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
taxan.

6
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Avgift för tillsyn
22 §. För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 2 ska
en fast årlig tillsynsavgift som betalas som baseras på den tillsynstid som miljö- och
byggnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten.
Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten
bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering
(placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3.
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med
timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter
mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som orsakas av
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas
timavgift ut.
23 §. Avgifter för övrig tillsyn ska betalas i som:
1. Fast avgift (vars underlag är antalet timmar handläggningstid) som anges i
taxebilaga 1 eller i form av
2. Timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den
tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd
handläggningstid multiplicerad med timtaxan.
24 §. För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
25 §. Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga
verksamheterna.
26 §. Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten
har meddelats eller anmälan skett 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 av ansökan
eller för anmälan, tas timavgift ut.
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
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Inställelseavgift
27 §. En inställelseavgift tas ut för varje påbörjat ärende på anläggningen eller platsen och
utgörs av 50 procent av handläggningskostnaden för en timma (4 §).

Nedsättning av avgift
28 §. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
taxan i enskilda fall sättas ned eller efterskänkas.

Justering av avgift
29 §. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
taxan:
1. Sättas ned eller efterskänkas.
2. Ändras från årlig avgift till handläggningsavgift för enskild eller hel grupp av
verksamhetsutövare.
3. Ändras från handläggningsavgift till timavgift eller till fast årlig avgift i det enskilda
fallet.

Justering av bilagor
30 §. Vid förändringar i miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde eller
förändrat tillsynsbehov, får den kommunala nämnd som har tillsyn över miljö- och
hälsoskyddet besluta om motsvarande justeringar i bilagorna till taxan.

Betalning
31 §. Betalning av avgift enligt taxan ska göras till miljö- och byggnämnden. Betalning ska ske
inom tid som anges på fakturan.

Verkställighetsfrågor m.m.
32 §. Miljö- och byggnämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 1 kap.
2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
33 §. Miljö- och byggnämnden får förordna att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om
det överklagas. 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
34 §. Miljö- och byggnämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 19 kap. 1 §
miljöbalken (1998:808).
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Taxa för offentlig livsmedelskontroll
Inledande bestämmelser
1 §.

Taxan gäller avgifter för Vaggeryds kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt
EU:s bestämmelser inom livsmedel- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804),
lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

2 §.

Avgift enligt taxan tas ut för:
1. Prövning i ärenden om godkännande av anläggning.
2. Registrering av anläggning.
3. Årlig offentlig kontroll.
4. Bemanningsavgift.
5. Handläggning och andra åtgärder vid normal- och extra offentlig kontroll i övrigt
samt utfärdande av exportintyg.

3 §.

Avgift enligt taxan tas inte ut för:
1. Offentlig kontroll som orsakas av klagomål som visar sig vara obefogat.
2. Handläggning som orsakas av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen och
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG
bestämmelser som kompletteras av lagen.

4 §.

Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta
avgifterna, timavgifterna och timtaxan med en procentsats som motsvarar förändringen
av prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som publiceras av SKL i oktober varje
år.

5 §.

Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje
stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller
särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall
enligt taxan fattas av miljö- och byggnämnden.

Timavgift
6 §.

Vid tillämpningen av taxan är timtaxan 1 250 kronor per heltimme handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller
i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder
som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid är kontrolltid den
sammanlagda tid som varje tjänsteperson har använt för inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner,
provtagning och övriga kontroller, övrig beredning av ärenden, föredragning och beslut.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift
ut.
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
9
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trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timtaxa.

Avgift för prövning
7 §.

Den som ansöker om godkännande av en anläggning, som avses i EG förordningen
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställandet av särskilda hygienregler för livsmedel
av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört
kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för
anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av
verksamhet som godkännandet gäller och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökan gäller.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

8 §.

För godkännande av en anläggning, som avses i 7 §, med anledning av byte av
livsmedelsföretagare eller ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under
förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift
enligt 7 §.

9 §.

Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering
10 §. Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering för att driva
livsmedelsverksamhet, för att tillverka snus och tuggtobak eller för
dricksvattenförsörjning, ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
11 §. För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet,
produktionens storlek, konsumentgrupp, bestämningen av kontrolltidstillägg och
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenhet av verksamheten där
avgiften successivt ökar för varje kategori. Livsmedelsverkets gällande vägledning
”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid” används. Den
årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår
av vägledningens tabeller.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med
timtaxan.
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12 §. För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift
betalas.
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden beslutar för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom riskbedömning av anläggningen bestående
av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionsstorlek,
konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens
erfarenhet av verksamheten. Jordbruksverkets nationella vägledning användas.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med
timtaxan.
13 §. Om tillämpningen av 11 § 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.
14 §. Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 §,
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel, framgår att den årliga
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften
ska därefter betalas med hela avgiftsbeloppet för varje påbörjat kalenderår. För det
kalenderår registrering skett, faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och
beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska
därefter betalas med hela avgiftsbeloppet för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av
anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att
verksamheten påbörjats.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid,
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten vid anläggningen har upphört.
15 §. Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel, framgår att den
årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål
för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även
betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller
tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.
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Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar
16 §. För miljö- och byggnämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver den
årliga kontrollavgiften, en bemanningsavgift ut för sådan offentlig kontroll som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 4 § Livsmedelverkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
Miljö- och byggnämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen.
Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan för offentlig
kontroll.
Avgiften ska motsvara miljönämndens faktiska kostnader för kontrollen. Avgiften ska
betalas kvartalsvis.

Avgift för extra offentlig kontroll
17 §. Om påvisad bristande efterlevnad leder till extra offentlig kontroll, som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och
för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller den företagare
som äger eller innehar produkterna, vid den tid då den extra offentliga kontrollen
genomförs, debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.
Artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd,

Nedsättning av avgift
18 §. Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel, framgår att
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det
finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens
offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i taxan. Om
det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka
avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar.

Betalning
19 §. Betalning av avgift enligt taxan ska göras till miljö- och byggnämnden. Betalning ska
ske inom tid som anges på fakturan.

Verkställighetsfrågor m.m.
20 §. Nämnden får förordna att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det
överklagas.
33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter.
21 §. Nämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.
31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter.
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Taxa för verksamhet enligt
strålskyddslagen
Inledande bestämmelser
1 §.

Avgift enligt taxan erläggs för nämndens verksamhet enligt strålskyddslagen
(2018:396).

Avgiftsskyldig
2 §.

Den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori UVtyp 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur ska betala avgift.

Avgifter
3 §.

Avgift för handläggning av anmälan enligt § 10 i SSMFS 2012:5 tas ut med följande
belopp:
Handläggning av anmälan om solarium 2 x timtaxan
Avgift för kommunens tillsyn tas ut enligt följande, 8 kap 14 § Strålskyddsförordning
(2018:506):
Tillsyn i övrigt
Timavgift
En timme är minimum vid timavgift. Därefter tas avgift ut för varje halv timmes
påbörjad handläggningstid. Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som
varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med
parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, kontroller, restid, beredning i
övrigt i ärendet, föredragning och beslut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timtaxa.

Timavgift
4 §.

Vid tillämpning av taxan är timtaxa 1 050 kronor per hel timme handläggningstid.

5 §.

Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de antagna
fasta avgifterna, timavgifterna och timtaxan med en procentsats som motsvarar
förändringen av prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som publiceras av SKL
under oktober varje år.

Nedsättning av avgift
6 §.

Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka
avgiften.
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Betalning.
7 §.

Betalning av avgift enligt taxan ska göras till miljö- och byggnämnden. Betalning ska
ske inom tid som anges på fakturan.

Överklagande
8 §.

Miljö- och byggnämndens beslut om avgift kan överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
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Bygglovstaxa
Inledande bestämmelser
Plan- och bygglagen ger möjligheter för miljö- och byggnämnden att ta ut en
avgift i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning
av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Nämnden kan
också ta ut en avgift för villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd,
tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i
Post- och Inrikes Tidningar.

Självkostnadsprincipen
För miljö- och byggnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning
som avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 2
kap. 6 § kommunallagen. Självkostnadsprincipen syftar på det ”totala avgiftsuttaget för en
verksamhet”. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen.
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och
indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader
är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och
utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader,
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a.
prop. 1993/94:188 s. 85).

Plan- och bygglagen
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Miljö- och
byggnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 §
att miljö- och byggnämnden får ta ut avgifter för:
1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked.
2. Beslut om lov.
3. Tekniska samråd och slutsamråd.
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.
5. Upprättande av nybyggnadskartor.
6. Framställning av arkivbeständiga handlingar.
7. Kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket.
8. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
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Kommunfullmäktiges beslut om taxa
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska
fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas.
Taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och
fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för
att kompensera för allmänna kostnadsökningar.

Ansvarig nämnd
Det är den kommunala nämnden, som har till uppgift att tillämpa taxan och debiteringen i
enskilda fall. Beslut om att ta ut avgift kan fattas av tjänsteperson eller av enskilda
förtroendevalda endast efter delegation.

Mervärdesskatt
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt
tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.

Avgiftsbestämning
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den nämnd som
är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför
avgiftsskyldighet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
miljö- och byggnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Betalning av avgift
Avgift ska betalas till nämnden inom den tid som anges i faktura. Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot
eventuell bygglovavgift

Överklagande
Miljö- och byggnämndens beslut om avgift kan överklagas hos länsstyrelsen.
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Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna
beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar
sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till
förhållanden inom kommunen. I denna taxa anges justeringsfaktorn till 1,2.

Benämningar av faktorer
HF
HF 1
HF 2
mPBB:
N:
OF:

Handläggningsfaktor
Handläggningsfaktor för bygglov
Handläggningsfaktor för startbesked
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Justeringsfaktor
Objektfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift:
Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked:
Beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).
Nybyggnad
Tillbyggnad
Ombyggnad
Ändring

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad
till en ny plats.
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande
och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade
ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler och
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Tidsersättning:
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa tillkomma.

Avräkning
För startbesked, gäller om sökanden så begär, att nämnden ska återbetala i förskott betalade
avgifter för åtgärder som inte utförts. Detta förutsätter att kontrollplan följts och projektet inte
fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån, i förskott betald
avgift, ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.
17
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Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objektbyggnader och anläggningar, är beroende
på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.
Area (m2) – BTA + OPA
OF
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga
komplementbyggnader
0-49
4
50-129
6
130-199
8
200-299
10
300-499
14
500-799
20
800-1199
26
1 200-1999
36
2 000-2999
46
3 000-3999
56
4 000-4999
64
5 000-5999
72
6 000-7999
88
8 000-9999
100
10 000-14 999
125
15 000-24 999
170
25 000-49 999
235
400
50 000-100 000
+3/1000m2
Härutöver
2
Mycket enkla byggnader <50 m2*
*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9
kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden om både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter byggnaders totala
BTA och OPA enligt tabell 1.

Tabell 2 Tidsersättning
Avgift kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Tidsersättning i ett
ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten.
Timtaxan i Vaggeryds kommun kopplas till gällande prisbasbelopp enligt nedanstående tabell.
I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader. Vid tidsersättning kan också ersättning för
resa tas ut. Timtaxan avrundas till heltal.
Uppdrag
Plan- och bygglovsuppdrag

Timtaxa
21 x mPBB

18
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Tabell 3 Underrättelse och expediering
Taxan används när kungörelse krävs.
Antal
Kungörelse
Kungörelse av beslut i post- och Inrikes Tidningar

Kommentar
+ faktisk annonskostnad
+ faktisk annonskostnad

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N x TF
(OF enligt tabell 1).
Åtgärd
Administration inkl. arkivering
Planprövning
Planenligt inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked
Byggnaden
Placering, yttre utformning, färgsättning, användbarhet
och tillgänglighet
Tomten
- Tomtens ordnande inkl. utfart och parkering
- Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och
dagvattenanslutning
- Fyllning och schaktning (då marklov inte krävs)
- Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
- Utrymnings- och räddningsvägar
- Måttgranskning
- Besiktning (platsbesök)
Se tabell 3 och tabell 7 för eventuellt tillkommande avgifter

HF 1
7
3
7
7

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N x TF (OF enligt tabell 1
alternativt tabell 2)
Åtgärd
Administration och arkivering
Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan
Startbesked och fastställande av kontrollplan
Startbesked (gäller även påbörjande av rivning)
Arbetsplatsbesök
Extra arbetsplatsbesök/per styck
Slutsamråd inkl. slutbesked
Slutbesked

HF2
7
10
5
3
5
5
6
3
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Tabell 6 Handläggningsfaktor för bygglovsbefriade åtgärder
(Attefallsåtgärder)
Avgift för startbesked = mPBB x OF x summan av tillämpliga HF20-25 m2 ger OF = 3
Åtgärd
Administration och arkivering
Prövning av bygglovsbefrielse
- Avstånd till tomtgräns
- Kontroll av:
Bevarandekrav
Riksintresse totalförsvaret
Grannegodkännande
Byggnad
Placering, yttre utformning, färgsättning, användbarhet
och tillgänglighet
Startbesked och fastställande av kontrollplan
Slutbesked

HF2
7
2

2

7
3

Tabell 7 Justering av bygglovsavgifter
Gäller enbart bygglovsavgiften
Åtgärd
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan
Tillägg för prövning av liten avvikelse
Varsamhet
Tillbyggnad
Ombyggnad
Ändring

Avgift
1,25 bygglovavgift
1,2 bygglovavgift
1,1 bygglovavgift
Ingen justering
Ingen justering
0,7 bygglovavgift
(berörd del)
0,75 bygglovavgift
0,5 bygglovavgift
0,75 bygglovavgift
0,5 bygglovavgift
0,8 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov
Tidsbegränsat bygglov, förlängning
Tidsbegränsat bygglov, säsong
Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning
Förnyelse av lov = ny prövning

Tabell 8 Avgift för besked
Avgift
100 x mPBB –
utanför planlagt område
Tidsersättning
Tidsersättning
(dock minst 50 x mPBB)
200 x mPBB

Typ av besked
Förhandsbesked
Ingripandebesked
Villkorsbesked
Strandskyddsdispens
Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.
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Tabell 9 Beslut om kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd
Ny sakkunnig

HF
25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen.
Åtgärd
Medgivande eller förbud att använda hiss

Tidsersättning
Antal timmar (minst 1 tim)

Tabell 11 Övriga åtgärder
Bygglovavgift = mPBB x HF x N’
Avgift för kommunicering tas ut enligt tabell 3
Åtgärd
Balkong 1-5 st
Balkong >5 st
Inglasning av balkong 1-5 st
Inglasning av balkong >5 st
Inglasning av balkong/uterum
Skärmtak
Skärmtak

Yta BTA

HF
65
130
65
130
65 x 0,25
50 x 0,50
100

Oavsett storlek
15-30 m2
>30 m2

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Avgift för kommunicering tas ut enligt tabell 3
Övrigt utan konstruktion
Fasadändring, mindre
Fasadändring, större
Bostadshiss – enbostadshus
Hiss/ramp
Mur eller plank vid
enbostadshus
Mur eller plank
(bullerplank)
Solfångare (ej på en- och
tvåbostadshus
Frivilligt bygglov

Yta BTA

OF
2
4
2
4
2

HF1
11
11
17
17
10

HF2
10
10
13
15
13

6

14

15

2

14

13

Avgift enligt
normalt bygglov

21
55
BkxqtUKdv-H1-cYItuv

TAXA

Tabell 12 Anmälan – ej bygglovspliktig åtgärd
Avgift = HF2 x mPBB x N
Åtgärd
Eldstad/st
Grundförstärkning enbostadshus
Grundförstärkning
Ventilationsanläggning enbostadshus
Ventilationsanläggning övrigt
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet/ändrad planlösning mindre
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet/ändrad planlösning större
Stambyte
Sopsug
Fettavskiljare
Rivning utanför planlagt område

HF2
25
90
200
50
140
30
140
90
90
30
25

Tabell 13 Rivningslov inkl. startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning
HF
Enklare byggnader*
1 x h = 999
100
50-250 m2 BTA
250-999 m2 BTA
200
2
400
>1000 m BTA
Enbostadshus och likvärdiga
25
*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9
kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.

22
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Tabell 14 Bygglov för skyltar
Prövning ska ske som för byggnader.
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = HF x mPBB x N
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.
Åtgärd

Vepa

< 20m2

Stora vepa
Skyltprogramgranskning
Prövning mot skyltprogram
Därutöver per skylt
Prövning utan gällande
skyltprogram

> 20 m2
> 20 m2

HF - liten
påverkan på
stads- och
landskapsbilden
80

100
20
10
Placering, utformning, 45
miljö- och
omgivningspåverkan

Därutöver per skylt
Skylt, skyltpelare, stadspelare
Skylt, skyltpelare, stadspelare
Ljusramp
Ljusramp
Ljusanordning vid idrottsplats
eller likn.

< 10 m
> 10 m2 vid busskur
Ny/ny front
Utöver den första
> 5 st

Förbesiktning
Remiss

Per gång
Trafikverket m.fl.

23
60

2

HF - stor
påverkan på
stads- och
landskapsbilden

200
200
20
10
105

53
150
100

20
100

10
15

20
15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning ger samma arbetsinsatser som vid ansökan om
ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. Skylt i samband med bygge
placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut
enligt tabell 11
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och nämnden. Det består av
dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar ska placeras och kan även innehålla
principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.

Tabell 15 Marklov inkl. startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidsersättning
Åtgärd
Marklov såväl schakt som fyllning

Tidsersättning
Antal timmar (minst 25 mPBB)

57
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Tabell 16 Master, torn och vindkraft
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HF1 alt
tidsersättning

HF2
tidsersättning

Radio- eller telemast eller torn + en
teknikbod
Radio- eller telemast eller torn + en
teknikbod

Ett torn

250

Fler än ett

550

Antal timmar
(minst 1)
Antal timmar
(minst 1)

Vindkraftverk

Ett verk

550

Vindkraftverk

Upp till 4 st

1200
2500

Vindkraftpark (>5 verk)

24

59

Antal timmar
(minst 1)
Antal timmar
(minst 1)
Antal timmar
(minst 1)
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Tabell 17 Nybyggnad – Bygglovsavgift

Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering.
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov
respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan
tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)1 x N
Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Mycket enkla byggnader < 49 m2*

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

88

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

Stor, enkel byggnad (oisolerad –
lagerhall)
≥ 600 m2
Vindsinredning
≤ 199 m2

0,3x OF
(intervall
enl. ovan)
8

24

28

17

28

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader

1

Bygglov inklusive startbesked
25
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Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)2 x N
Objekt

Yta BTA

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget
ärende)
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget
ärende)
Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus

OF

HF1

HF2

2

<50 m

2

17

13

>50 m2

4

17

15

4

14

15

HF1

HF2

Tabell 18 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N
Huvudbyggnad

Yta BTA

OF

Tillkommande yta BTA

≤ 15 m2

3

14

10

Tillkommande yta BTA

16-49 m2

4

17

15

Tillkommande yta BTA

50-129 m2

6

17

28

Tillkommande yta BTA

130-199 m2

8

17

28

Tillkommande yta BTA

200-299 m2

10

17

28

Tillkommande yta BTA

300-499 m2

14

17

28

Ytterligare intervall se tabell 11

Komplementbyggnad

OF

3

HF2

Typ: garage, carport, förråd

Oavsett storlek men
≤ 50 % av ursprunglig
byggnads BTA

2

14

13

Tillbyggnad fritidshus

≤ 50 m2

4

14

13

Tillbyggnad växthus, lusthus
m.m. oisolerat
Burspråk

> 15 m2

2

14

13

2

14

13

2

14

15

Takkupa

2

HF1

Bygglov inklusive startbesked
Bygglov inklusive startbesked
26
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Tabell 19 Bygglov för anläggningar
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N
Typ
Fritidshus

Yta BTA

OF

40-80 m2
2

Kolonistuga

< 40 m

Nätstation/pumpstation

Oavsett storlek
2

2

HF1

HF2

4

21

28

2

14

15

4

14

13

Växthus, lusthus och likn. oisolerat

> 15 m men ≤ 50 m

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet
och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som
permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för permanenthus.

Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Objekt
Anläggningens yta
Anläggningens yta
Anläggningens yta
Mindre anläggning t.ex.
parkeringsplats
Upplag/materialgård
Tunnel/bergrum

Beskrivning
2000-4999 m2
5000-10 000 m2
>10 000 m2
Antal timmar (minst 1)

OF
60
80
100

HF1
24
24
24

HF2
28
28
28

OF
20

HF1
24

HF2
28

40

24

28

80

24

28

5

24

28

Antal timmar (minst 1)
Antal timmar (minst 1)

Anläggning i vatten
Objekt
Brygga, både ponton som fast
anlagd
Småbåtshamn – se marina
Marina 5000-10 000 m2, flera
bryggor
Utökning med pontonbrygga

4

Beskrivning
för fler än 10-12 båtar,
(annars inget bygglov)
För fler än 10-12 båtar <
5000 m2
För fler än 10-12 båtar
annars inte en hamn
Per brygga

Bygglov inklusive startbesked
27
63
BkxqtUKdv-H1-cYItuv

TAXA

Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp
Anstånd
Avslag; bygglov, marklov, rivningslov
förhandsbesked
Avvisa
Återkallad ansökan (avskrivet ärende)

Beskrivning
Ingen avgift
Full avgift HF1 alt. tidsersättning

HF

20
Tidsersättning se tabell 2

Avgift för nybyggnadskarta
Avgift tas ut enligt extern konsults taxa.

Avgift för utstakning
Avgift tas ut enligt extern konsults taxa.

Avgift för lägeskontroll
Avgift tas ut enligt extern konsults taxa.

28
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Tillhör miljö- och byggnämndens beslut 2020 -10 - 27 §
BILAGA 1

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning
av anmälan samt övrig tillsyn
Allmänna hänsynsregler m.m enligt 2 kap. Miljöbalken

Avgift

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

Timtaxa i de
fall tillsynen
inte ingår i den
årliga
tillsynsavgiften
enligt
taxebilaga 2

Skydd av naturen 7 kap MB
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Timtaxa

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan
tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift x 2

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde

Timavgift x 2

Avgift vid återkallande av ansökan om dispens från strandskydd

Timtaxa

Anmälan
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

Timavgift x 2

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

Timtaxa

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB
Prövning
Ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett.
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
1.

Inrättande av vattentoalett till sluten tank

Timavgift x 3

2.

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

Timavgift x 4

1
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BILAGA 1

3.

Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit

Timavgift x 4

4.

Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma
fastighet och vid samma tillfälle

Timavgift x 5

5.

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

Timavgift x 4

6.

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
- 6 – 25
personekvivalenter
- 26 – 100 personekvivalenter
- 101 – 200 personekvivalenter

Timavgift x 6
Timavgift x 7
Timavgift x 8

7.

Inrättande av annan typ av avloppsanordning än de i punkterna 1-2 , enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd samt inom vattenskyddsområde

Timavgift x 8

Inrättande av annan toalett än vattentoalett, ex. förmultningstoalett.
40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift x 1

Ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde.
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning
2. Övriga anläggningar

Timavgift x 2
Timtaxa

8.

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser.
39 § förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet.
1.

Nötkreatur, häst, get, får eller svin

Timavgift x 2

2.

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Timavgift x 2

3.

Orm

Timavgift x 2

Prövning av ansökan av andra tillstånd eller undantag.
37, 40, 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
Belopp
motsvarande
den årliga
tillsynsavgiften
(bilaga 2)
och riskkolumn
0 (bilaga 3)

Anmälningspliktig verksamhet.
Miljöprövningsförordningen (SFS:2013:251)

Ändring av anmälningspliktig verksamhet.
Miljöprövningsförordningen (SFS:2013:251)

Timtaxa

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (ex. BDT).
13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift x 4

Inrättande av dagvattenanläggning
13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift
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Ändring av avlopps- eller dagvattenanläggning
14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller
intill sådant område.
40, 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift x 2

Anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning
37, 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timtaxa

Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten. 17 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning
2. Övriga anläggningar

Timavgift x 2
Timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som
innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar,
piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

Timavgift x 2
(4)

2.

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

Timavgift x 2
(4)

3.

Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 400 elever
- Skola med mer än 100 och färre än 400 elever
- Skola med högst 100 elever
- Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverkssanhet eller förskoleklass

Timavgift x 6
Timavgift x 6
Timavgift x 6
Timavgift x 6

Tillsyn
Tillsyn över avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett som kräver tillstånd enligt
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
1. Tillsynsbesök avloppsanordning, avgift per inspektion

Timavgift x 2

2. Extra utredning i samband med tillsyn över avloppsanordning

Timtaxa

3. Föreläggande om åtgärdande av bristfällig avloppsanordning

Timavgift x 3

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2
Fast årlig tillsynsavgift

Taxebilaga
2 och 4

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet

Timtaxa

Tillsyn över hälsoskyddsverksamhet

Timtaxa

Tillsyn över verksamhet som berörs av vad kommunen föreskrivit med stöd av 40
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timtaxa
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Uppdrag
Avgift för provtagning, per tillfälle på strandbad

Timavgift x 1

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För
anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även fast årlig tillsynsavgift ut enligt
vad som anges i taxebilaga 2

Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap MB
Prövning
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har
redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga

Timtaxa

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 (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timtaxa

Underrättelse
Handläggning enligt 10 kap. 11-13 § miljöbalken med anledning av underrättelse från
verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig
miljöskada uppstått

Timtaxa

Tillsyn
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Timtaxa

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Timavgift x 2

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Timtaxa

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

Timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan.
11§ Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel
4
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Handläggning av anmälan.
9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:05) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor

Timtaxa

Handläggning av anmälan
18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Timtaxa

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

Timavgift x 1

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:05)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och
spilloljor om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus)
1.
2.
3.
4.

Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen
cistern i mark med tillhörande rörledningar och slangledningar

Timavgift x 2

Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan
mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja

Timavgift x 2

Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med
tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3

Timavgift x 2

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Timavgift x 2

Tillsyn
Handläggning av rapport enligt 15 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
Om brister i rapporteringen medför tillsyn som går utöver taxan ska handläggningstid för
denna extra tillsyn utgå som timavgift.

Timavgift x 1,5

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timtaxa

Timtaxa

Avfall och producentansvar 15 kap MB
Prövning
Ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering
1. Förlängt hämtningsintervall avseende slam från enskilt avlopp
2. Övriga ansökningar

Timavgift x 1
Timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att
kompostera, på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
45 § avfallsförordningen (SFS 2011:927)

Timtaxa

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering
1. Omhändertagande av latrin
2. Tömning och spridning av slam från egen avskiljare
3. Uppehåll i hämtning

Timtaxa
Timtaxa
Timavgift x 1
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Tillsyn
Tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (SFS
2011:927)

Timtaxa

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timtaxa

6
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Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251).
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod.
AK= Avgiftsklass.
PN= Prövningsnivå.

B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt
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Lagrum i
MPF

VK/ KK

AK

PN

Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 2 §

2 kap 3 §

1.11

6

B

C

1.20

Djurhållning
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar
eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders
ålder och avelshannar.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv
veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller
äldre,
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 eller kycklingmödrar, sexton veckor eller
äldre,
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,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, 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 enligt första stycket 16 ska det
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet
djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

1.20-1
1.20-2

4
3

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
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Lagrum i
VK/ KK
1.2001

AK
2

PN
U

1.30

4

C

-

1.3001

3

U

-

1.3002

2

U

-

1.3003

3

U

1.3004

2

U

-

1.3005

1

U

-

1.3006

2

U

5.20

3

C

5.2001

1

U

10.10

14

B

-

10.1001

2

U

4 kap 2 §

10.11

22

B

MPF

-

2 kap 4 §

3 kap 2 §
-

4 kap 1 §

Beskrivning
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst
100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
större än 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150
hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut
om att täkten är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
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Lagrum i
VK/ KK
10.20

AK

10.20-1
10.20-2
10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

20
18
16
14
12
10

10.20-7

9

10.20-8

8

10.20-9

7

10.20-10

6

-

10.2001

5

U

-

10.2002

1

U

-

10.2003

2

U

4 kap 4 §

10.30

5

C

-

10.3001

3

U

4 kap 5 §

10.40

3

C

10.4001

1

U

MPF
4 kap 3 §

PN
B

Beskrivning
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus
eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.
Anläggning 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.
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.
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.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt
uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
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).
4
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Lagrum i
MPF
4 kap 6 §

VK/ KK
10.50

AK
4

PN
C

-

10.5001

2

U

4 kap 7 §

10.60

4

C

-

10.6001

2

U

Beskrivning
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
tolvmånaders-period.
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.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv
per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per
kalenderår.
LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 2 §

15.20

8

B

5 kap 3 §

15.30

4

C

-

15.3001

2

U

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst
12 500 ton slaktvikt per kalenderår
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst
7 500 ton slaktvikt per kalenderår
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per
kalenderår
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror

5 kap 5 §

15.45

5 kap 6 §

15.50

-

10

B

C

15.50-1

8

15.50-2

5

15.5001

3

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer
än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer
än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton
men högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton
men högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
högst 50 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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Lagrum i
VK/ KK

MPF
5 kap 7 §

-

AK

15.80

PN
C

15.80-1

5

15.80-2

3

15.8001

1

Beskrivning
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton
rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.

U

Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 9 §

15.95

17

B

5 kap 10 §

15.101

9

C

-

15.9001

4

U

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck,
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast
innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck,
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast
innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av
högst 2 000 ton produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 11 §

-

C

15.125

15.125-1
15.125-2

9
5

15.12501

1

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 § eller endast innebär paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

U

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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Lagrum i
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-

VK/ KK
15.12502

AK
2

PN
U

5 kap 13 §

15.141

15

B

5 kap 14 §

15.151

8

C

15.13101

3

U

5 kap 16 §

-

15.180

C

15.180-1
15.180-2
15.180-3

9
8
5

15.18001

1

Beskrivning
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer
än 5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer
än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning 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.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per
kalenderår men högst 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

U

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 19 §

-

15.200

5

C

15.20001

1

U

Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000
ton kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om
verksamheten endast avser mjölkprodukter.
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.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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AK
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5 kap 21 §

15.220

3

C

-

15.22001

1

U

5 kap 23 §

15.240

MPF

C

15.240-1
15.240-2
15.240-3

9
7
5

-

15.24001

1

U

-

15.24002

5

U

5 kap 24 §

15.250

11

B

5 kap 25 §

-

15.260

15.26001

8

4

Beskrivning
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än
10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10
ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck
genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av
mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton
ren etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller
tappning av vin, cider eller andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt,
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000
ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

C

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

U

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt,
maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton
per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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5 kap 28 §

15.310

5 kap 30 §

15.340

AK
3

PN
C

C

15.340-1
15.340-2

9
5

-

15.34001

1

U

5 kap 32 §

15.360

5

C

-

15.36001

1

U

Beskrivning
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska
eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer
än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning 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.
Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller
endast innebär paketering
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
högst 5 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Foder av kombinerade råvaror

-

17.3001

3

U

7 kap 2 §

18.20

18

B

7 kap 3 §

18.30

5

C

-

18.3001

1

U

TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton
hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 100 ton hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton
men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton
hudar eller skinn per kalenderår.
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TRÄVAROR

8 kap 2 §

20.10

8

C

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med
kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat
trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp.

8 kap 3 §

8 kap 4 §

B

20.20

20.20-1
20.20-2

17
14

20.20-3

11

20.30

C

Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer
än 70 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per
kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer
än 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är
tillståndspliktig
enligt 3 §.

-

20.30-1

9

20.30-2

7

20.3001

3

U

20.3002

1

U

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår.
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.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst
500 kubikmeter per kalenderår.
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8 kap 5 §

AK

20.40

PN
C

20.40-1

8

20.40-2

7

20.40-3

4

20.40-4

8

20.40-5

7

20.40-6

4

20.40-7

5

-

20.4001

1

U

-

20.4002

1

U

-

20.4003

1

U

8 kap 7 §

20.60

20.60-1

C

9

Beskrivning
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer
än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer
än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer
än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer
än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer
än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer
än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter
per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller
andra produkter av spån.
-fanér eller plywood
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9
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7
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Beskrivning
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
Lagring av timmer
B Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub)
på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub)
i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 10 §.

20.70

20.70-1

9

20.70-2

8

20.70-3

7

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten,
eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på
land med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i
vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med
begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i
vatten.
C Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub),
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub),
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

20.80

20.80-1

7

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land
med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land
med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.

20.80-2

5

20.80-3
20.80-4
20.80-5

3
7
5

-

20.8001

3

U

-

20.8002

1

U

8 kap 10 §

20.90

3

C

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.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
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. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub)
på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub)
i vatten.
12
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8 kap 11 §

20.91

6

C

-

21.1001

4

U

9 kap 3 §

21.40

9

B

-

21.4001

3

U

10 kap 1 §

22.10

9

C

10 kap 2 §

22.20

5

C

10 kap 3 §

22.30

8

B

10 kap 4 §

22.40

-

C

22.40-1

3

22.40-2

6

22.40-3

4

22.4001

2

U

Beskrivning
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.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot
blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 1§
Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per
dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller
kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 3 §.
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
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.
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22.4003

1

U

22.4004

2

U

22.4005

1

U

12 kap 44 §

24.44

8

C

12 kap 45 §

24.45

MPF

-

-

B

Beskrivning
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000
kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt
som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen
är klassificerad eller 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 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”,
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Beskrivning
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetikeller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000
ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom
destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter
-verksamhetenavserläkemedelssubstanser
-verksamhetenavser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition
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-, kosmetikeller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår,
om tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig
enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 3 §.

4

U

24.4602

2

U

24.4603

4

U

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000
ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom
destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst
5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation.

24.45-1
24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5
24.46

10
16
10
10
6

24.46-1

9

24.46-2
24.46-3

8
6

24.46-4

5

-

24.4601

-

12 kap 46 §

PN
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1
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Beskrivning
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetikeller hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
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
GUMMI OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår,
eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår.
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Beskrivning
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår,
eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton
plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen
baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår,
och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår.
B Anläggning för flamlaminering med plast.

C

25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4

7
4
3
9

25.50-5

7

25.50-6

5

25.50-7

4

25.50-8

3

-

25.5001

1

U

-

25.5002

1

U

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
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.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
beläggning eller kalandrering med plast.
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MINERALISKA PRODUKTER

-

26.1001

14 kap 3 §

26.20

5

U
B

26.20-1

11

26.20-2

8

26.20-3

11

26.20-4

8

14 kap 4 §

26.30

5
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-

26.3001

2
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14 kap 5 §

26.40

8
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26.51

11

B

-

26.5101

3

U

14 kap 8 §

26.60

9

C

-

26.6001

2

U

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling
av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten
innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1, 2 eller 3 §.
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.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter
per kalenderår.
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5

U
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Beskrivning
Cement, betong, kalk, krita och gips
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.
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 9 §.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för
en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer
än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna
förordning
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Beskrivning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 eller 14 §.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller
inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om
metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier.
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
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28.20-2
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28.20-3
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28.20-4
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- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 eller 14 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.

B

28.20-1

Beskrivning
Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera ickejärnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som
anges i 11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13, 14 eller 17 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per
kalenderår.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING
OCH FÄRGBORTTAGNING
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1
kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst
1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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VK/ KK
28.25

AK

28.25-1

4

28.25-2

2

28.30

PN
C

B

28.30-1
28.30-2

12
9

28.30-3

8

28.30-4

7

16 kap 5 §

28.40

4

C

-

28.4001

1

U

Beskrivning
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
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.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker
med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4 §.
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.
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28.50-1

12

28.50-2

9

28.50-3

7

28.50-4

5

28.50-5

9

28.50-6

7

28.50-7

5

28.50-8

4

16 kap 7 §

28.71

3

C

-

28.7101

1

U

16 kap 8 §

28.80

9

B

16 kap 9 §

28.90

7

C

16 kap 10 §

28.95

MPF
16 kap 6 §

PN
B

C

28.95-1

6

28.95-2

4

Beskrivning
Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller
termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 15 kap. 3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig
enligt 10 §.
Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods
per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är
en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning
av mer än 500 kilogram per kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter
ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter
ovan.
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17 kap 2 §

31.20

15

B

17 kap 3 §

31.30

5

C

17 kap 6 §

31.60

7

C

Beskrivning
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.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte
innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer

18 kap 2 §

34.20

4

C

18 kap 4 §

34.40

9

C

-

34.4001

3

U

Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till mer än 3,5 ton.
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34.70

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

18 kap 8 §

-

19 kap 1 §

34.70-1

16

34.70-2

14
C

34.80

34.80-1

9

34.80-2

6

34.80-3

4

34.8001

1

U

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men
högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men
högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst
10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst
5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel 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
slutligt bortskaffas som avfall.
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VK/ KK
39.15

AK

39.15-1
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39.15-2

15

39.15-3

14

39.15-4

17

39.15-5

15

39.15-6

17

39.15-7

15

39.30

5

PN
B

C

Beskrivning
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av
farmaceutiska produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska
lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den
förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska
lösningsmedel,
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av
farmaceutiskaprodukter
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av farmaceutiska produkter
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon
kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen
har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”
(R40), kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador”
(R46), ”kan ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge
fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för
att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
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-
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C

39.50-1

8

39.50-2

8
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6

39.5001

4
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- 39.5002

4

U

- 39.5003

3

U

39.5004

1

U

39.60

B

Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.
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.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten
gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 2, 3 eller 4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men
högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg
organiska lösningsmedel.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än
50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen
har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori
1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”,
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori
1B”,
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Beskrivning
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma
tillfälle.
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid
ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per
kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per
kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men
högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer
än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men
högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än
250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton
men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men
högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer
än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men
högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än
50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton
men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen
avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och
har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle
och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
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Beskrivning
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
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
och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
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20 kap 3 §

VK/ KK
39.80

AK
7

PN
B

-

39.8001

1

U

20 kap 4 §

39.90

3

C

-

39.9001

1

U

21 kap 2 §

40.01

11

B

21 kap 3 §

40.02

7

C

21 kap 5 §

40.15

11

B

21 kap 6 §

40.20

7

C

21 kap 1 §

Beskrivning
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis
eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer
än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om
det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton ickefarligt avfall per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 65 §.
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar
biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även
om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton
icke-farligt avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom
anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom
anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
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AK

PN

21 kap 10 §

40.51

11

B

21 kap 11 §

40.60

MPF

C

40.60-1

5

40.60-2

3

40.60-3

5

-

40.6001

2

U

21 kap 12 §

40.70

9

C

21 kap 13 §

40.90

4

B

Beskrivning
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt
av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt
av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid
elavbrott.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst
20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst
5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst
20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller
biogen eller fossil bränslegas.
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.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av
högst 20 megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation),
om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än
150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter
och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1,
eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter
och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
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VK/ KK
40.95

AK
3

PN
B

Beskrivning
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation),
om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än
120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter
och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1,
eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra
sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av
minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken
påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 §.
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 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre
än 50 meter.

21 kap 15 §

40.100

2

C

-

40.10001

1

U

21 kap 16 §

40.110

7

C

21 kap 17 §

40.120

3

C

-

40.12001

1

U

-

41.9001

6

U

-

41.9002

4

U

VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 50 000 personer.
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.

-

41.9003

2

U

Vattenverk för högst 5 000 personer.

Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10
megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom
vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000
megawattimmar.
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PN
C

50.10

50.10-1

8

50.10-2

7

-

50.1001

4

U

-

50.1002

2

U

-

50.1003

1

U

23 kap 2 §

50.20

C

Beskrivning
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 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.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som
motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

50.20-1

7

50.20-2

5

50.20-3

4

50.20-4

5

-

50.2001

1

U

-

50.2002

1

U

-

50.2003

2

U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

-

50.2004

1

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

1

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för
motorfordon.
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-

63.10001

26

U

-

63.10002

19

U

-

63.10003

16

U

-

63.10004

1

U

-

63.10101

19

U

-

63.10102

13

U

-

63.10103

8

U

25 kap 1 §

73.10

7

C

-

73.1001

4

U

-

73.1002

7

U

73.1003

4

U

Beskrivning
Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner1 fordonskilometer
per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 fordonskilometer per
kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 fordonskilometer per
kalenderår.
Parkering
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd
spårlängd över 80 kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell
person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30
kilometer.
Övriga spåranläggningar.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än
5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken,
eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
högst 20 kvadratmeter.

1

Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn
Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn
3
Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn
2
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Beskrivning
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av
kemiska produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen
har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för
att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt
för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet
än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500
kubikmeter per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet
än den egna används för förvaring eller transport av högst 500
kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används
för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.

74.10-1

9

74.10-2

7

26 kap 2 §

74.20

6

C

27 kap 2 §

85.20

5

C

-

85.3001

1

U

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

85.4001

1

U

Djursjukhus och liknande
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90.10-1

20

90.10-2

16

90.10-3

12

90.11

90.11-1
90.11-2

20
16

90.11-3
90.16

12

90.16-1

8

90.16-2

7

-

90.2001

6

-

90.2002

5

90.2003

1

28 kap 4 §

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer
eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000
personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.
C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.
U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100
personekvivalenter.
U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm
AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning,
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och
uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap.
miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma
som i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning
avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Förbränning

29 kap 1 §

29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

29 kap 7 §

Beskrivning

B

90.10

28 kap 2 §

PN

90.190

10

B

Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500
ton per kalenderår.
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90.191
90.220

AK PN
Beskrivning
10
B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500
ton per kalenderår.
B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.

90.220-1

10

90.220-2

8

90.220-3

7
B

90.221

90.221-1

10

90.221-2

8

90.221-3

7

29 kap 17 §

90.230

3

C

-

90.23001

2

U

29 kap 18 §

90.271

B

90.271-1

10

90.271-2

7

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000
ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000
ton per kalenderår.
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där ickefarligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är
högst 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner
rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där ickefarligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton
per kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall
Deponering
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än
2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är
1 000 ton men högst 2 500 ton.
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Lagrum i
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29 kap 19 §

VK/ KK
90.281

-

90.28001

29 kap 22 §

90.310

AK
3

PN
C

7

U
B

90.310-1

12

90.310-2

9

90.310-3
90.340

7

90.340-1

12

90.340-2

7

90.341

3

C

90.34101

1

U

29 kap 27 §

90.381

6

B

29 kap 28 §

90.383

6

B

29 kap 29 §

90.391

4

C

29 kap 25 §

29 kap 26 §

B

Beskrivning
Deponering av 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, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är
tillståndspliktig
enligt 23 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2
500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt
enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i
egen verksamhet
1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men högst
2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig
enligt 38 §.
Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig
enligt 67 §.
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning

38
112

BkxqtUKdv-H1-cYItuv

Tillhör miljö- och byggnämndens beslut 2020 -10 - 27 §
BILAGA 2

Lagrum i
VK/ KK

AK

PN

29 kap 30 §

90.161

7

B

29 kap 31 §

90.171

MPF

C

90.171-1

5

90.171-2

4

90.171-3

3

-

90.17001

1

U

29 kap 33 §

90.251

10

C

29 kap 34 §

90.131

Beskrivning
Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst
18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk
nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 25 000 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden
är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall
är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall
är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
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.
Animaliskt avfall
Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än
genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken inte endast är ringa.

90.131-1

11

90.131-2

10

90.131-3

9

90.131-4

8

90.131-5

7

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på
en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på
en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
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Lagrum i
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29 kap 35 §

VK/ KK
90.141

AK
3

PN
C

29 kap 36 §

90.361

8

B

29 kap 37 §

90.370

1

C

29 kap 39 §

90.375

7

C

29 kap 40 §

90.100

29 kap 41 §

29 kap 42 §

B

90.100-1

20

90.100-2

12

90.110

C

90.110-1

8

90.110-2

7

90.110-3

1

90.70

B

90.70-1

11

90.70-2

10

Beskrivning
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
Behandling av 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 §.
Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som
behandlas är högst 2 000 ton
Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår
genom mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton
per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per
kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller
anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnadseller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per
kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår
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Lagrum i
MPF
29 kap 43 §

VK/ KK
90.80

AK
6

PN
C

-

90.8001

2

U

29 kap 44 §

90.90

6

C

29 kap 45 §

90.119

B

90.119-1

14

90.119-2

8

29 kap 46 §

90.120

6

C

29 kap 47 §

90.29

1

C

29 kap 48 §

90.30

Beskrivning
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra
fall.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000
ton per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan
ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolja.
Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av
bilskrotningsförordningen(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig
enligt 46 § 2.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per
kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger
3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är
auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning

B

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

90.30-1

11

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

90.30-2

9

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall.

90.30-3

8

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

41
115
BkxqtUKdv-H1-cYItuv

Tillhör miljö- och byggnämndens beslut 2020 -10 - 27 §
BILAGA 2

Lagrum i
MPF
29 kap 49 §

-
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29 kap 51 §

VK/ KK

AK

PN

90.40

6

C

90.4001

2

U

90.4002

2

U

90.50

B

Beskrivning
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i
andra fall.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda
för allmänheten
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

90.50-1

12

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton

90.50-2

11

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.

90.50-3

9

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.

90.50-4

8

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.

90.50-5

6

90.60

3

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av
blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av
impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

C
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Lagrum i
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29 kap 69 §

VK/ KK
90.6001

AK
1

B

90.420

90.420-1

20

90.420-2

14

90.420-3

10

90.420-4

8

90.420-5

7

29 kap 70 §

90.430

3

29 kap 72 §

90.450

C

B

90.450-1

15

90.450-2

12

90.450-3

8

30 kap 1 §

92.10

7

30 kap 2 §

92.20

92.20-1
92.20-2
92.20-3

PN
U

B
C

5
4
2

Beskrivning
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 elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall
är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2
500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000
ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälningseller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta
kapitel.
Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000
ton per kalenderår
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än
20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller
andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än
20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
 Mer än 100 000 skott per kalenderår.
 Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
 Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
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Lagrum i
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VK/ KK
92.2001

AK
1

PN
U

92.30

4

C

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

-

92.10001

6

U

Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

-

92.10002

4

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

-

92.10003

2

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

93.10

5

C

-

30 kap 3§

31 kap 1 §

-

93.1001

4

U

-

93.1002

3

U

Beskrivning
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.

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten
från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

-

100.1001

6

U

-

100.1002

3

U

-

101.1001

6

U

-

101.1002

3

U

-

101.1003

1

U

-

101.1004

7

U

-

101.1005

3

U

-

101.1006

1

U

Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton
pulver per kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst
2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4
Utbildningsverksamhet och liknande

-

200.10-2

2

C

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever.

-

200.10-3

2

C

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever.

-

200.10-4

2

C

Internationell skola.

-

200.10-5

2

C

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

4

Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter
istället för fasta årliga avgifter.
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Lagrum i
MPF
-

VK/ KK

AK

PN

200.10-6

2

C

Förskola.

-

200.10-7

1

C

Förskoleklass, öppen förskola.

-

200.10-8

1

U

Familjedaghem.

-

200.20-1

1

U

Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och
högskolor.

-

200.20-2

1

C

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

-

200.20-3

1

U

Fritidsgård och liknande.

-

200.30-1

1

U

Solarium.

-

200.30-2

1

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

-

200.30-3

1

U

Frisersalong.

-

200.40-1

1

U

Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande >5 boende.

-

200.40-2

1

C

Fotvård.

-

200.40-3

1

C

Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.

-

200.40-4

1

U

Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.

-

200.40-5

1

U

Övriga alternativa behandlingar.

-

200.50-1

1

U

-

200.50-2

3

C

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor.

-

200.50-3

1

U

Strandbad.

-

200.60-1

1

U

-

200.60-2

1

U

-

200.60-3

1

U

-

200.60-4

1

U

-

200.60-5

1

U

Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde.
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med
boende, vandrarhem, kriminalvård.

-

200.60-6

1

U

Camping/stuganläggning.

-

200.60-7

1

U

Bed & breakfast.

-

200.60-8

1

U

Övrigt tillfälligt boende.

Beskrivning

Skönhetsvård och liknande

Vård och hälsa

Idrott och liknande

Boende
Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom
samma bostadsområde.
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom
samma bostadsområde.

5

Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras.
Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se
krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering,
kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där
vård förekommer.
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Lagrum i
MPF

VK/ KK

AK

PN

200.70-1

1

U

Beskrivning
Förvaring av djur

-

Lokaler för förvaring av djur.
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Riskbedömning och årlig tillsynstid för
miljöfarligverksamhet och hälsoskydd
Årlig tillsynstid
Den årliga tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning där anläggningen eller verksamheten
avgifts- och riskklassificeras.
Först inplaceras verksamheten i en avgiftsklass som bygger på de klassningskoder verksamheten
omfattas av enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
verksamhetens omfattning. Klassningskoden (KK) motsvarar en avgiftsklass (AK) enligt
taxebilaga 2.
Därefter görs riskbedömningen som utgår från bestämda riskfaktorer som kan ge upphov till ett
antal riskpoäng. Riskfaktorerna framgår av tabell 1 (se nedan).
Tabell 1. Följande riskfaktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används:
Faktor och bedömningsgrund
1.

Markförhållanden, lokalisering m.m.
a)

Historisk förorening i mark eller byggnad

1

b) Närhet till bostäder, skola, förskola, vårdlokaler eller inom
vattenskyddsområde
c) Påverkar miljökvalitetsnorm
2.

Riskpoäng

1
1

Kemiska produkter
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

1

3. Tilläggspoäng
a)

Verksamheten berörs av specialbestämmelser

1

b) Särskilt transportintensiv verksamhet

1

c)

1

Använder ej förnybar energi

Den årliga tillsynstiden som grundar sig på varje avgiftsklass och tilldelad riskpoäng framgår av
tabell 2.
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens
påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns
6 riskkolumner, men den maximala riskpoängsumman för en verksamhet kan bli högre. Om en
verksamhet skulle få fler än 6 riskpoäng placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger
till grund för inplacering i riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt tabell 3.
Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten får i
riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från
kolumn 0.
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Tabell 2. Årlig tillsynstid
Avgiftsklass

Riskkolumner
0

1

2

3

4

5

6

1

T

T

2

3

4

5

6

2

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

9

10

4

6

7

8

9

10

11

12

5

8

9

10

11

12

13

15

6

9

10

12

13

14

16

18

7

12

14

15

16

17

20

25

8

16

18

20

21

23

26

30

9

20

23

25

26

29

33

40

10

24

27

30

32

35

39

45

11

28

32

35

37

40

46

55

12

32

36

40

42

46

52

60

13

36

41

45

47

52

59

70

14

40

45

50

53

58

65

75

15

44

50

55

58

63

72

85

16

48

54

60

63

69

78

90

17

52

59

65

69

75

85

100

18

56

63

70

74

81

91

105

19

60

68

75

79

86

98

115

20

64

72

80

84

92

104

120

21

68

77

85

90

98

111

130

22

72

81

90

95

104

117

135

23

76

86

95

100

109

124

145

24

80

90

100

106

115

130

150

25

88

99

110

116

127

143

165

26

96

108

120

127

138

156

180

27

104

117

130

137

150

169

195

28

112

126

140

148

161

182

210

29

128

144

160

169

184

208

240

30

144

162

180

190

207

234

270

31

160

180

200

211

230

260

300

32

180

203

225

237

259

293

340

33

200

225

250

264

288

325

375

2
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VAGGERYDS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
Från och med 1 januari 2021 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med
2020. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 50.340 kr per månad 2021.
Ny inkomst ska registreras senast 2020-12-15. Det ska finnas en beräknad
bruttoårsinkomst/12 på varje förälder/sambo/partner i hushållet. Ni som inte registrerar
någon ny inkomst registrerar jag maxtaxa på, 50.340 kr/månad innan skatt från och med
2021-01-01. För att ändra inkomster loggar ni in på www.vaggeryd.se skolportal – e-tjänster
inom skola & barnomsorg, klicka på IST förskola/fritidshem därefter väljer ni vilken elegitimation ni vill använda. Klicka på mina uppgifter och registrera nya inkomster.
Förskola

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1 510 kr

Barn 2

2%

1 007 kr

Barn 3

1%

503 kr

Fritidshem

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

1007 kr

Barn 2

1%

503 kr

Barn 3

1%

503 kr

Fritidshem lovplats

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

1%

503 kr

Barn 2

0,5%

252 kr

Barn 3

0,5%

252 kr
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