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BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 

 Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan 
samt övrig tillsyn. Anger vilken avgift som ska debiteras för handläggning av 
anmälningar, prövningar av ansökan och vid tillsyn av verksamheter. 
Innehåller alla de verksamhetstyper/områden som kan förekomma inom 
kommunens tillsynsansvar.

 Taxebilaga 2: Verksamheter som är inklassade att betala en fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) och behov av återkommande tillsyn minst vart tredje år. 
Innehåller alla de verksamhetstyper/koder som kan förekomma inom 
kommunens tillsynsansvar.

 Taxebilaga 3: Verksamheter som är inklassade att betala en timavgift efter 
genomförd tillsyn och där behovet är regelbunden tillsyn.

 Sporadiskt tillsynsbehov: Verksamheter som är inklassade att betala en 
timavgift efter genomfört tillsyn och där behovet av tillsyn är sp0radiskt
(mindre behov än vart tredje år eller tillsyn vid behov)

Taxabestämmelser 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Vallentuna kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård 
och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter 
som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

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

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.

Taxa miljöbalken
Fastställd av kommunfullmäktige 2022-02-21 § 30
Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Miljöavdelningen/Samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxan är indexuppräknad enligt beslut av bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-12-20, § 148

Anvisning för tillämpning av taxan 
Behovsbaserad taxan inom miljöbalkens område är indelad i taxebestämmelser och följande 4 
bilagor: 

2022-03-03 

KS 2021.289 

2.4.6 
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2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd, och

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken,

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar
inom miljöbalkens område överklagas,

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 
Bygg- och miljötillsynsnämnden. 

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

Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt
taxebilaga 1 (fast avgift).

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet
(timavgift), och

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften för 2023 per hel timme 
handläggningstid 1418 kr. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden 
har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en 
halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
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trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 

9 § Bygg- och miljötillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats 
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) webbplats i oktober 
månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen 
och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 
ytterligare handläggningstiden 

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

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

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

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad 
som anges i denna taxa. 
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Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form 
av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna 
avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilaga 1.  

Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden 
med mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.  

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta 
avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga 
verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

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

Avgift för tillsyn 

Återkommande tillsyn 
19 § För återkommande tillsyn över sådana miljöfarliga verksamheter eller 
hälsoskyddsverksamheter som anges i taxebilaga 2 ska en årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som bygg- och miljötillsynsnämnden tilldelat anläggningen 
eller verksamheten betalas. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

Ändrat tillsynsbehov 
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om 
den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 
avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
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inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större 
omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott 
av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Regelbunden tillsyn 
22 § Om en verksamhetsutövare som har en verksamhetskod i bilaga 2 även har fler 
verksamhetskoder enligt någon av taxebilagorna (2, 3 eller sporadisk tillsyn) i sin 
verksamhet, så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetskoden med det 
högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent.  

23 § Regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som betalar en 
avgift i form av timavgift efter genomförd tillsyn. Den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av 
bilaga 3. 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 
eller liknande. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till 
verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift 
ut. 

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

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Tillsyn i övrigt 
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. Verksamheter med sporadiskt tillsynsbehov 
återfinns i bilaga ”sporadiskt tillsynsbehov” och debiteras med timavgift. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter 
som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
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miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vallentuna kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

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

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

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

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar 
och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  



Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

10 720 kr

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

10 720 kr

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 
avloppsanrodning enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

10 720 kr

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning, för en- och tvåfamiljshus, för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön.

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

4 020 kr

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 
värmepumpsanläggning än för en- och tvåfamiljshus, för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön.

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

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av nötkreatur, häst, 
get, får eller svin inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

2 680 kr

Ansökan om tillstånd till hållande av orm inom område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

0 kr

Taxebilaga 1
Avgiften motsvarar ett antal timmar gånger timavgiften och ändras när timavgiften räknas upp med PKV.



Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

4 020 kr

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordninge
n (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet. 1 kap 11 § 
miljöprövningsförordninge
n (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

10 720 kr

Anmälan om ändring av en avloppsanordning. 14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att inrätta annan toalett än WC enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

2 680 kr

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
en- och tvåfamiljshus, för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten. 

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

4 020 kr

Anmälan om inrättande av annan 
värmepumpsanläggning än för en- och tvåfamiljshus, för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

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

Timavgift

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

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

4 020 kr



Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

4 020 kr

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta.

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

8 040 kr

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor.

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

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

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

10 720 kr

Extra avgift när anmälan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av miljö- och hälsoskyddsverksamheter, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Faktiskt 
belopp/kostnad

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan



Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken 4 020 kr

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där tillsynsbesök 
behöver genomföras, där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

8 040 kr

Anmälan om vattenverksamhet där inget tillsynsbesök 
behöver genomföras, där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

4 020 kr

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken 4 020 kr

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken 0 kr

Extra avgift när anmälan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet 2, 9 och 11 kap miljöbalken Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Faktiskt 
belopp/kostnad

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn



Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 miljötillsynsför-
ordningen (2011:13)

2 680 kr

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

0 kr

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

0 kr

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

2 680 kr



Komplett rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt 
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen 
om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

2 680 kr

Inkomplett rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt 
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen 
om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

4 020 kr

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Extra avgift när tillsynen kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

4 020 kr

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

4 020 kr

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

4 020 kr

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan



Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

4 020 kr

Extra avgift när anmälan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ 
Naturvårdsverkets  om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

2 680 kr

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Tillsyn



Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

2 680 kr

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Extra avgift när tillsynen kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

2 680 kr

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

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

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Faktiskt 
belopp/kostnad



ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter och varor, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Faktiskt 
belopp/kostnad

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken 8 040 kr
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter 8 040 kr

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken 8 040 kr



Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

8 040 kr

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

8 040 kr

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter 8 040 kr

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Timavgift

Extra avgift när anmälan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift



Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Faktiskt 
belopp/kostnad

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken 4 020 kr



Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken 4 020 kr

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

2 680 kr

Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall 
från kraven på utsortering i 3 kap. 10 § 
avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska 
sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 
§ avfallsförordningen 

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar 9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än 
trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 §MB

5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

0 kr

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från hämtning av avfall.

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn över transportörer av farligt avfall och övrigt 
avfall.

avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar. Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Faktiskt 
belopp/kostnad

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Ärenden om miljösanktionsavgift och åtalsanmälan



Tillsyn
Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift . Förordning (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter.
2 680 kr

Avgift för åtalsanmälan 2 680 kr
Övriga ärenden
Dispens - gödselspridning utanför säsong 36 § i Jordbruksverkets 

föreskrifter (SJVFS 
2004:62)

2 680 kr



Vallentuna kommun 

Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20 C 4
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.

Odling

1.30 C 4
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

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

10.2001 U 6

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

10.2003 U 6

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

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

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

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

10.4001 U 6

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

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

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

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

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

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

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

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

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)



Vallentuna kommun 

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

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

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

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

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

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

Verksamhetsgrupp Rökeri

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

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

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

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

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

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

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

15.12501 U 6

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

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

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

15.15101 U 6

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

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

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

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

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

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

15.20001 U 3

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

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

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

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



Vallentuna kommun 

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

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

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

15.26001 U 6

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

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

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

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

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

15.34001 U 12

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

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

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

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

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

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

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

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

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

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

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

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

20.3001 U 12

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

20.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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20.4001 U 12

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

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

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

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

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

20.9001 U 6

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

20.91 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

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

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

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

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

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

22.4001 U 6

För anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

22.4002 U 3

För anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 
000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår är tillsynstiden 3 timmar.

22.4004 U 6

För anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 
000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, är tillsynstiden 6 timmar.

22.4005 U 3
För anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
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Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

Verksamhetsgrupp Läkemedel

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

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

Verksamhetsgrupp Sprängämnen

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

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

24.46 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.4601 U 12
För anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår 
är tillsynstiden 12 timmar.

24.4602 U 12

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

24.4603 U 12

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

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

24.4701 U 12

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

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

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

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

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

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

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

25.5001 U 6

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

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter
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26.1001 U 12
För anläggning för tillverkning av varor av glasfiber är tillsynstiden 
12 timmar.

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

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

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

26.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.6001 U 6
För anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

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

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

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

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

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

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

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

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

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

27.10001 U 6

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

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

27.14001 U 3
För att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår är 
tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING
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28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

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

28.4001 U 6

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

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

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

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

28.9501 U 3

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

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

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

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

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

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

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

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

Verksamhetsgrupp Motorfordon

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

34.4001 U 3

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

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

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

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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34.8001 U 3

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

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

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

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

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

35.2001 U 3 För båtvarv är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

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

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

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

39.35001 U 3

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

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

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

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

39.5003 U 3
För anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg 
men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel är tillsynstiden 3 
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

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

39.7001 U 3

Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. 
andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har 
kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle är 
tillsynstiden 3 timmar.

39.8001 U 3
För anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar.

39.90 C 6
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

39.9001 U 3
För anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår är tillsynstiden 3 
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

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

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

Verksamhetsgrupp Förbränning

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

40.6001 U 3

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

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

Verksamhetsgrupp Vindkraft

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

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

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

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

VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING

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

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

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

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

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

50.10-2 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.1001 U 6

Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 000 personbilar (högst 5000) 
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 (högst 
1000) per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

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

50.1004 U 3 För båttvätt är tillsynstiden 3 timmar.

50.20-1 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20-2 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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50.2001 U 3
För anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning är tillsynstiden 3 
timmar.

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

50.2003 U 3 För fordonsverkstad är tillsynstiden 3 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur

Verksamhetsgrupp Hamnar

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

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

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

Verksamhetsgrupp Flygplatser

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

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

63.10001 U 40
För väganläggning i drift upplåten för allmän trafik med kommunal 
väghållare är tillsynstiden 40 timmar.

63.10002 U 20
För väganläggning i drift upplåten för allmän trafik med statlig 
väghållare är tillsynstiden 20 timmar.

63.10101 U 10
För spåranläggning i drift för lokal eller regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/ eller godstrafik är tillsynstiden 10 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

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

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

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

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

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

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

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

90.2002 U 6
För avloppredning dimensionerat  för 26-200 är tillsynstiden 6 
timmar.

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

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

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

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

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

Verksamhetsgrupp Avvattning

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

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

90.17001 U 3

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

Verksamhetsgrupp Deponering

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

Verksamhetsgrupp Elavfall

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

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

90.230 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.23001 U 6
För samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

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

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

90.6001 U 3

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

Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.110-1 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

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

90.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.8001 U 3
För sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 
000 ton per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar.
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Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

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

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

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

92.2001 U 6

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

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

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

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

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

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

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

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET
VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER
Lackering m.m

100.1001 U 9
För förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton 
pulver per kalenderår är tillsynstiden 9 timmar.

100.1002
U 6

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

Hantering av brom- eller fluorkarboner

101.1001 U 9
För omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 9 timmar.

101.1002
U 6

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

101.1003 U 3
För omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 3 timmar.

101.1004 U 12
För omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 12 timmar.

101.1005
U 6

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

101.1006 U 3
För omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
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38 § FMH, punkt 
1-1

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

38 § FMH, punkt 
1-2

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

38 § FMH, punkt 
2-1

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

38 § FMH, punkt 
2-2

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

38 § FMH, punkt 
2-3

H 6
För bassängbad så som pool på hotell, bubbelpool, plaskdammar 
mm. är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3-1

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

38 § FMH, punkt 
3-2

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

38 § FMH, punkt 
3-3

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

38 § FMH, punkt 
3-4

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

38 § FMH, punkt 
3-5

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

38 § FMH, punkt 
3-6

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

38 § FMH, punkt 
3-7

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Verksamhetsgrupp Bostäder m.m.

Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m.

45 § FMH, punkt 2-1UH 3
För lokaler med undervisning, vård och annat omhändertagande, 
så som vård- och omsorgsboenden, asylboenden är tillsynstiden 3 
timmar.

Verksamhetsgrupp Samlingslokaler m.m.

Verksamhetsgrupp Hotell m.m.

Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.

45 § FMH, punkt 5-1UH 6 För strandbad är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp yrkesmässig hygienisk behandling

Verksamhetsgrupp lokaler för förvaring av djur
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Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

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.

1.2001 U Timavgift

Växthus eller 
kemikalieintensiv odling med 
en odlinsyta som är större än 
5000 kvm

1.3001 U Timavgift

Odling av jordbruksmark som 
är större än 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel 
eller annan liknande 
jordbruksproduktion.

1.3003 U Timavgift

AVFALL

Deponera icke-farliga 
muddermassor på land längs 
små sund, kanaler eller 
vattenvägar som massorna 
har muddrats från, om 1. 

90.281 C Timavgift

AVFALL
Uppläggning av snö från 
gaturenhållning

90.28001 U Timavgift

Timavgift (efterskottsbetalning)

JORDBRUK
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AVFALL
Mekanisk bearbetning och 
sortering - tillfällig kross

90.110-3 C Timavgift

AVFALL

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

90.370 C Timavgift

AVFALL

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

90.141 C Timavgift
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Bransch Verksamhet Tillsynsbehov
Prövn.-
nivå

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Växthus eller 
kemikalieintensiv odlig med en 
odlinsyta som är större än 
2000 kvm men högst 5000 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Odling av jordbruksmark som 
är större än 10 hektar men 
högst 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel 
eller liknande 
jordbruksproduktion

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Sporadiskt tillsynsbehov - timdebitering

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

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

GUMMI- OCH PLASTVAROR

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Anläggning för tillverkning av 
glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning 
eller syrabehandling av glas, 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

LIVSMEDEL OCH FODER

TRÄVAROR

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

Blästra högst 500 
kvadratmeter yta.

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Verksamhet med  1. ett 
vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är högre än 50 
meter,  2. två eller fler 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) C

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk för högst 5 000 
personer.

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Parkeringsytor Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

ANNAN INFRASTRUKTUR
Väganläggning i drift upplåten 
för allmän trafik med annan än 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

LABORATORIER
Kemiska eller biologiska 
laboratorier med en total 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Sjukhus under 20 platser Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Tandläkarmottagning. Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

MINERALISKA PRODUKTER

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
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Djursjukhus och liknande Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Oljeavskiljare Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Dagvattenanläggning Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Borra i syfte att bedöma om 
en plats är lämplig för 
geologisk lagring av koldioxid. 

Sporadiskt (tillsyn vid behov) C

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

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för högst 2 ton 
tvättgods per dygn.

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bostäder m.m. Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Samlingslokaler m.m. Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

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

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Camping Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för hygienisk 
behandling

Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

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

AVFALL

RENING AV 
AVLOPPSVATTEN
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