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        *tiden kan justeras om behovet ändras 

Taxebilaga 3 - Fasta timavgifter* enligt tillsynsbehov 
(efterskottsbetalning)   
Gäller endast miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskydd    

 
 

 
 

         
 

Verksamhets

kod 

Prövn

nivå 
Tillsynsbehov Avgift Timmar 

Taxebilag

a 
Bransch Verksamhet Beskrivning   

1.2001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 JORDBRUK 

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. 

För anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 30 djurenheter men högst 100 djurenheter, 

dock inte inhägnad är tillsynstiden 3 timmar. 

 

1.3001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 JORDBRUK 

Växthus eller kemikalieintensiv odling 

med en odlinsyta som är större än 

5000 kvm 

För växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlinsyta som är större än 5000 kvm är tillsynstiden 

6 timmar. 

 

1.3002 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 JORDBRUK 

Växthus eller kemikalieintensiv odlig 

med en odlinsyta som är större än 

2000 kvm men högst 5000 kvm 

För växthus eller kemikalieintensiv odlig med en 

odlinsyta som är större än 2000 kvm men högst 

5000 kvm är tillsynstiden 3 timmar. 

 

1.3003 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 JORDBRUK 

Odling av jordbruksmark som är 

större ån 100 hektar för produktion 

av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion. 

För odling av jordbruksmark som är större ån 100 

hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion är tillsynstiden 6 

timmar. 

 

1.3004 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 JORDBRUK 

Odling av jordbruksmark som är 

större än 10 hektar men högst 100 

hektar för produktion av foder, 

livsmedel eller liknande 

jordbruksproduktion 

För odling av jordbruksmark som är större än 10 

hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, 

livsmedel eller liknande jordbruksproduktion är 

tillsynstiden 3 timmar. 
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10.1001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

UTVINNING, 

BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV 

TORV,  

OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

Uppläggning och bortforsling av 

redan utbrutet och bearbetat material 

(torv) efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut 

om att täkten är avslutad. 

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 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

UTVINNING, 

BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV 

TORV,  

OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

Anläggning för tillverkning av 

stenvaror genom bearbetning av 

block ur bruten sten, där den totalt 

bearbetade stenytan är större än 1 

000 kvadratmeter per kalenderår 

eller den totalt hanterade mängden är 

större än 800 ton per kalenderår.  

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 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

UTVINNING, 

BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV 

TORV,  

OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

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.  

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. 

 

10.3001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

UTVINNING, 

BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV 

TORV,  

OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

Täkt för markinnehavarens husbehov 

av högst 10 000 ton naturgrus (totalt 

uttagen mängd)  

För täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 

000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd) är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 

10.4001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

UTVINNING, 

BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV 

TORV,  

OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

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).  

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. 
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10.6001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

UTVINNING, 

BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV 

TORV,  

OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

Anläggning för framställning, 

bearbetning eller omvandling av 

bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på högst 500 ton torv per 

kalenderår. 

För anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på högst 500 ton torv per kalenderår är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 

15.3001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

För slakteri med en produktion baserad på högst 50 

ton slaktvikt per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 
 

15.5001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

För framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av animaliska råvaror med en produktion 

av högst 50 ton per år är tillsynstiden 3 timmar. 

 

15.8001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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 

För rökeri med en produktion av högst 50 ton rökta 

produkter per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 
 

15.9001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

LIVSMEDEL OCH 

FODER 

Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror för en produktion av högst 2 

000 ton produkter per kalenderår. 

Punkten gäller inte om verksamheten 

endast innebär paketering. Punkten 

gäller inte heller 

restauranger, butiker, caféer och 

liknande 

med huvudsaklig servering eller 

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. 
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försäljning 

till allmänheten. 

15.12501 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

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. 

 

15.15101 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

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. 

 

15.18001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

För framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av högst 500 ton 

per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

 

15.20001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

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. 
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15.22001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

För tillverkning av glass för en produktion av högst 

10 ton per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 
 

15.24001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

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 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

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. 

 

15.26001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

LIVSMEDEL OCH 

FODER 

Bryggeri eller annan anläggning för 

framställning av malt, maltdryck eller 

läskedryck med en produktion av 

högst 1 000 ton per kalenderår. 

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. 

 

15.28001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

LIVSMEDEL OCH 

FODER 

Anläggning för rostning av högst 100 

ton kaffe per kalenderår. Punkten 

gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten 

För anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe 

per kalenderår är tillsynstiden 12 timmar. 
 

15.34001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

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. 
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15.36001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

LIVSMEDEL OCH 

FODER 

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. 

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. 

 

17.3001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 TEXTILVAROR 

Anläggning för förbehandling, 

färgning eller annan beredning av 

högst 10 ton textilmaterial per 

kalenderår 

För anläggning för förbehandling, färgning eller 

annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per 

kalenderår är tillsynstiden 12 timmar. 

 

18.3001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

PÄLS, SKINN OCH 

LÄDER 

Anläggning för garvning eller annan 

beredning av högst 2 ton hudar eller 

skinn per kalenderår. 

För anläggning för garvning eller annan beredning av 

högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår är 

tillsynstiden 12 timmar. 

 

20.3001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 TRÄVAROR 

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 

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. 

 

20.4001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 TRÄVAROR 

Anläggning för framställning eller 

bearbetning av träbaserat bränsle, 

eller av bränsleprodukter som är 

baserade på skogseller 

jordbruksprodukter, i form av träull, 

trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på högst 5 000 kubikmeter 

fast mått per kalenderår.   

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. 

 

20.8001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 TRÄVAROR 

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 

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. 

 

20.9001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 TRÄVAROR 

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 

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 

 



7 

 

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 

mått under bark (m3 fub) i vatten är tillsynstiden 6 

timmar. 

21.1001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

MASSA, PAPPER 

OCH 

PAPPERSVAROR 

Anläggning för framställning av 

pappersmassa om verksamheten inte 

är tillståndspliktig enligt 1§ 

För framställning av pappersmassa om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 1§ är tillsynstiden 6 

timmar. 

 

21.4001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

MASSA, PAPPER 

OCH 

PAPPERSVAROR 

Anläggning för framställning av 

papper, papp eller kartong om 

verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2§. 

För anläggning för framställning av papper, papp eller 

kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2§ är tillsynstiden 6 timmar. 

 

22.4001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

FOTOGRAFISK OCH 

GRAFISK 

PRODUKTION 

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. 

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 Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

FOTOGRAFISK OCH 

GRAFISK 

PRODUKTION 

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 

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 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

FOTOGRAFISK OCH 

GRAFISK 

PRODUKTION 

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. 

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 Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

FOTOGRAFISK OCH 

GRAFISK 

PRODUKTION 

Anläggning med utsläpp av 

processavloppsvatten där högst 1 

000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller 

papperskopior framkallas per 

kalenderår. 

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. 

 

24.4601 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

KEMISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för att genom endast 

fysikaliska processer i industriell skala 

tillverka högst 10 ton färg eller lack 

per kalenderår 

För anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 

eller lack per kalenderår är tillsynstiden 12 timmar. 
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24.4602 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

KEMISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för att genom endast 

fysikaliska processer i industriell skala 

tillverka högst 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 

kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår 

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 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

KEMISKA 

PRODUKTER 

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. 

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. 

 

24.4701 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

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 

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. 

 

25.1101 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

GUMMI- OCH 

PLASTVAROR 

Anläggning för att genom vulkning 

tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på högst 1 ton 

ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

För anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton 

ovulkad gummiblandning per kalenderår är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 

25.3001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

GUMMI- OCH 

PLASTVAROR 

Anläggning för att genom ytterligare 

polymerisation tillverka produkter av 

plast, om produktionen baseras på 

högst 1 ton plastråvara per 

kalenderår 

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. 

 

25.5001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

GUMMI- OCH 

PLASTVAROR 

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. 

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. 
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26.1001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

MINERALISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för tillverkning av varor av 

glasfiber.  

För anläggning för tillverkning av varor av glasfiber är 

tillsynstiden 12 timmar. 
 

26.5101 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

MINERALISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för att genom bränning 

tillverka högst 50 ton keramiska 

produkter per kalenderår, om glasyr 

med tillsats av tungmetaller används 

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. 

 

26.6001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

MINERALISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för tillverkning av högst 

100 ton keramiska produkter per 

kalenderår. 

För anläggning för tillverkning av högst 100 ton 

keramiska produkter per kalenderår är tillsynstiden 6 

timmar. 

 

26.7001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

MINERALISKA 

PRODUKTER 
Cement, betong, kalk, krita och gips 

För Cement, betong, kalk, krita och gips nivå är 

tillsynstiden 6 timmar. 
 

26.10001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

MINERALISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för tillverkning av kalk, 

krita eller kalkprodukter för en 

produktion på högst 5 ton per 

kalenderår. 

För anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 

kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per 

kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

 

26.11001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

MINERALISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för tillverkning av högst 

500 ton 1. betong eller lättbetong per 

kalenderår, eller 2. varor av betong, 

lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

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. 

 

26.12001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

MINERALISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för tillverkning av högst 

500 ton varor av gips per kalenderår 

För anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor 

av gips per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 
 

26.17001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

MINERALISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för tillverkning i ugn av 

högst 12 500 ton magnesiumoxid per 

kalenderår. 

För anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 

ton magnesiumoxid per kalenderår är tillsynstiden 12 

timmar. 

 

27.6001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 STÅL OCH METALL 

Anläggning för att gjuta järn, stål, 

aluminium, zink eller magnesium, om 

produktionen är högst 10 ton per 

kalenderår. 

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 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 STÅL OCH METALL 

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. 

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. 
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27.14001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 STÅL OCH METALL 

Anläggning för att gjuta andra 

metaller än järn, stål, zink, aluminium 

och magnesium, om produktionen är 

högst 1 ton per kalenderår. 

För att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 

aluminium och magnesium, om produktionen är högst 

1 ton per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

 

28.4001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLI

NG, AVFETTNING 

OCH 

FÄRGBORTTAGNIN

G 

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. 

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. 

 

28.9501 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLI

NG, AVFETTNING 

OCH 

FÄRGBORTTAGNIN

G 

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, 

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. 
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om metallförbrukningen uppgår till 

högst 500 kilogram per kalenderår 

34.1001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
METALLBEARBETNI

NG 

Anläggning för tillverkning av högst 

100 fordonsmotorer per kalenderår. 

För anläggning för tillverkning av högst 100 

fordonsmotorer per kalenderår är tillsynstiden 3 

timmar. 

 

34.4001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
METALLBEARBETNI

NG 

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. 

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. 

 

34.8001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
METALLBEARBETNI

NG 

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. 

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. 

 

35.1001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

METALLBEARBETNI

NG 
Gas- och oljeplattformar 

För Gas- och oljeplattformar är tillsynstiden 12 

timmar. 
 

35.2001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
METALLBEARBETNI

NG 
Båtvarv  För båtvarv är tillsynstiden 3 timmar.  

39.35001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

FÖRBRUKNING AV 

ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

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. 

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. 

 

39.5001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

FÖRBRUKNING AV 

ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

Anläggning där det per kalenderår 

förbrukas högst 1 ton halogenerade 

organiska lösningsmedel 

För anläggning där det per kalenderår förbrukas 

högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 

39.5002 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

FÖRBRUKNING AV 

ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

Anläggning där det per kalenderår 

förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 

ton organiska lösningsmedel 

För anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 

än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel 

är tillsynstiden 6 timmar. 
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39.5003 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

FÖRBRUKNING AV 

ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

Anläggning där det per kalenderår 

förbrukas mer än 500 kg men högst 

2,5 ton organiska lösningsmedel 

För anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 

än 500 kg men högst 2,5 ton organiska 

lösningsmedel är tillsynstiden 3 timmar. 

 

39.7001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

HANTERING AV 

BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA 

PRODUKTER 

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 

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 Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

HANTERING AV 

BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för lagring av högst 50 

miljoner normalkubikmeter naturgas 

per kalenderår. 

För anläggning för lagring av högst 50 miljoner 

normalkubikmeter naturgas per kalenderår är 

tillsynstiden 3 timmar. 

 

39.9001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

HANTERING AV 

BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för lagring av högst 5 000 

ton kol, torv eller bränsleflis eller 

annat träbränsle per kalenderår 

För anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 

torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 

kalenderår är tillsynstiden 3 timmar. 

 

40.6001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

GAS- OCH 

VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, 

VÄRME OCH KYLA  

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 

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. 
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eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas 

40.12001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

GAS- OCH 

VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, 

VÄRME OCH KYLA  

Anläggning för lagring av värme i 

mark, vattenområde eller i 

grundvatten för en tillförd 

energimängd av högst 3 000 

megawattimmar. 

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. 

 

41.9001 U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

VATTENFÖRSÖRJNI

NG 

Vattenverk för mer än 500 000 

personer 

För vattenverk för mer än 500 000 personer är 

tillsynstiden 12 timmar. 
 

41.9002 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

VATTENFÖRSÖRJNI

NG 

Vattenverk med kemsteg för mer än 

25 000 personer, eller utan kemsteg 

för mer än 50 000 personer 

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 Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
VATTENFÖRSÖRJNI

NG 

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. 

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. 

 

50.1004 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

FORDONSSERVICE 

OCH 

DRIVMEDELSHANTE

RING 

Båttvätt För båttvätt är tillsynstiden 3 timmar.  

50.2001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

FORDONSSERVICE 

OCH 

DRIVMEDELSHANTE

RING 

Anläggning där det per kalenderår 

hanteras högst 1 000 kubikmeter 

flytande motorbränsle för försäljning. 

För anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för 

försäljning är tillsynstiden 3 timmar. 

 

50.2002 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

FORDONSSERVICE 

OCH 

DRIVMEDELSHANTE

RING 

Anläggning där det per kalenderår 

hanteras högst 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle för försäljning. 

För anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle för försäljning är tillsynstiden 3 timmar. 

 

50.2003 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

FORDONSSERVICE 

OCH 

DRIVMEDELSHANTE

RING 

Fordonsverkstad För fordonsverkstad är tillsynstiden 3 timmar.  

63.2001 U Högt (9 tim/år) Fast avgift 9 Bilaga 3 
HAMNAR OCH 

FLYGPLATSER 
Småbåtshamn för mer än 50 båtar  

För småbåtshamn för mer än 50 båtar är tillsynstiden 

9 timmar. 
 

63.2002 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

HAMNAR OCH 

FLYGPLATSER 
Småbåtshamn för högst 50 båtar 

För småbåtshamn för högst 50 båtar är tillsynstiden 6 

timmar. 
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63.5001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
HAMNAR OCH 

FLYGPLATSER 

Flygplats för motordrivna luftfartyg 

där högst 500 flygrörelser per 

kalenderår äger rum. 

För flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum är tillsynstiden 3 

timmar. 

 

85.1001 U Högt (9 tim/år) Fast avgift 9 Bilaga 3 
HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRD 
Sjukhus med 20-200 vårdplatser 

För sjukhus med 20-200 vårdplatser är tillsynstiden 9 

timmar. 
 

85.3001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 
HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRD 
Tandläkarmottagning För tandläkarmottagning är tillsynstiden 3 timmar  

90.2001 U Högt (9 tim/år) Fast avgift 9 Bilaga 3 
RENING AV 

AVLOPPSVATTEN 

avloppsrening dimensionerat för 60-

200 

För avloppsrening dimensionerat för 60-200 är 

tillsynstiden 9 timmar. 
 

90.2002 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

RENING AV 

AVLOPPSVATTEN 

avloppredning dimensionerat  för 26-

59 

För avloppredning dimensionerat  för 26-59 är 

tillsynstiden 6 timmar. 
 

90.2003 U Högt (9 tim/år) Fast avgift 9 Bilaga 3 
RENING AV 

AVLOPPSVATTEN 

avloppsledningsnät inkl. 

pumpstationer  

För avloppsledningsnät inkl. pumpstationer är 

tillsynstiden 9 timmar. 
 

90.17001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 AVFALL 

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. 

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. 

 

90.23001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 AVFALL 

Samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning där 

ickefarligt avfall förbränns om den 

tillförda mängden är högst 50 ton per 

kalenderår. 

För samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 

förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton 

per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar. 

 

90.6001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 AVFALL 

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 

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,  
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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.  

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,  

5. högst 200 kilogram i andra fall.  

 är tillsynstiden 3 timmar. 

90.8001 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 AVFALL 

Sortering av icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

För sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall 

är högst 1 000 ton per kalenderår är tillsynstiden 3 

timmar. 

 

92.2001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

SKJUTFÄLT, 

SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNIN

GAR 

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. 

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. 

 

92.10001 U Högt (9 tim/år) Fast avgift 9 Bilaga 3 

SKJUTFÄLT, 

SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNIN

GAR 

Golfbana med sammanlagt mer än 9 

hål 

För golfbana med sammanlagt mer än 9 hål är 

tillsynstiden 9 timmar. 
 

92.10002 U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

SKJUTFÄLT, 

SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNIN

GAR 

Golfbana med sammanlagt högst 9 

hål. 

För golfbana med sammanlagt högst 9 hål är 

tillsynstiden 3 timmar. 
 

93.1001 U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 TEXTILTVÄTTERIER 

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods 

per dygn. 

För tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn är 

tillsynstiden 6 timmar. 
 

100.1001 

U Högt (9 tim/år) Fast avgift 9 Bilaga 3 

ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Förbrukning av mer än 20 ton färg 

eller lack eller mer än 10 ton pulver 

per kalenderår (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 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Förbrukning av minst 4 men högst 20 

ton färg eller lack eller minst 2 men 

högst 10 ton pulver per kalenderår. 

(4) 

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. 

 

101.1001 

U Högt (9 tim/år) Fast avgift 9 Bilaga 3 

ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Omtappning av mer än 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år (9) 

För omtappning av mer än 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år är 

tillsynstiden 9 timmar. 

 

101.1002 

U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Omtappning av mer än 100 kg men 

högst 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 

(4) 

För omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 6 timmar. 
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101.1003 

U Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Omtappning av högst 100 kg 

fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. (tim) 

För omtappning av högst 100 kg fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år är 

tillsynstiden 3 timmar. 

 

101.1004 

U 
Mycket högt 

(12 tim/år) 
Fast avgift 12 Bilaga 3 

ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Omtappning av mer än 10 ton 

ofullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år (12) 

För omtappning av mer än 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år är 

tillsynstiden 12 timmar. 

 

101.1005 

U 
Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Omtappning av mer än 1 ton men 

högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år (4) 

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 Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

Omtappning av högst 1 ton 

ofullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år (tim) 

För omtappning av högst 1 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år är 

tillsynstiden 3 timmar. 

 

38 § FMH, 

punkt 1-2 
H Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

ANMÄLNINGSPLIKT

IGA 

HÄLSOSKYDDSVER

KSAMHETER 

Måttlig risk för övriga verksamheter 

så som öronhåltagning, akupunktur, 

barberare, manikyr, pedikyr och 

frisörer med rakblad. 

För hygienisk behandling med måttlig risk för 

blodsmitta, är tillsynstiden 3 timmar. 
 

SSMFS 

2012:5 
H Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

ANMÄLNINGSPLIKT

IGA 

HÄLSOSKYDDSVER

KSAMHETER 

  För solarium är tillsynstiden 3 timmar  

45 § FMH, 

punkt 2-1 
UH Lågt (3 tim/år) Fast avgift 3 Bilaga 3 

EJ 

ANMÄLNINGSPLIKT

IGA  

HÄLSOSKYDDSVER

KSAMHETER 

Undervisning, vård m.m. 

För lokaler med undervisning, vård och annat 

omhändertagande, så som vård- och 

omsorgsboenden, asylboenden är tillsynstiden 3 

timmar. 

 

45 § FMH, 

punkt 5-1 
UH 

Normalt (6 

tim/år) 
Fast avgift 6 Bilaga 3 

EJ 

ANMÄLNINGSPLIKT

IGA  

HÄLSOSKYDDSVER

KSAMHETER 

Strandbad För strandbad är tillsynstiden 6 timmar.  

 

 


