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Taxebilaga 4 – Sporadisk tillsynsbehov, timavgifter 
(efterskottsbetalning)     

Gäller endast miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd      

         
Verksamhe

ts- 

kod 

Prövn.- 

nivå 
Tillsynsbehov Avgift Timmar Taxebilaga Bransch Verksamhet Beskrivning  

1.2002 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 JORDBRUK 

Anläggning med stadigvarande 

djurhållning med minst 2 men 

högst 30 djurenheter (det 

högsta antalet djurenheter 

under året), dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma 

som under 1.20. Denna 

beskrivning gäller inte 

renskötsel 

För anläggning med stadigvarande 

djurhållning med minst 2 men högst 30 

djurenheter, dock inte inhägnad är 

tillsynstiden x timmar. 

5.2001 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

FISKODLING OCH 

ÖVERVINTRING 

AV FISK 

Fiskodling eller övervintring av 

fisk där högst 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 

För fiskodling eller övervintring av fisk 

där högst 1,5 ton foder förbrukas per 

kalenderår är tillsynstiden x timmar. 

10.2002 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

UTVINNING, 

BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV 

TORV,  

OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, 

BERG, 

NATURGRUS OCH 

ANNAT 

Anläggning för tillverkning av 

stenvaror genom bearbetning 

av block ur bruten sten, där den 

totalt bearbetade stenytan är 

högst 1 000 kvadratmeter per 

kalenderår eller den totalt 

hanterade mängden är högst 

800 ton per kalenderår.  

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 är tillsynstiden x 

timmar. 
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10.5001 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

UTVINNING, 

BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV 

TORV,  

OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, 

BERG, 

NATURGRUS OCH 

ANNAT 

Anläggning för sortering eller 

krossning av berg, naturgrus 

eller andra jordarter utanför 

område som omfattas av 

detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om 

verksamheten bedrivs på 

samma plats under högst trettio 

kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

Anläggning för sortering eller krossning 

av berg, naturgrus eller andra jordarter 

utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser, 

om verksamheten bedrivs på samma 

plats under högst trettio kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod. är 

tillsynstiden x timmar. 

  U Ej aktuellt Timavgift Ej aktuellt Bilaga 4 

UTVINNING, 

BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV 

TORV,  

OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, 

BERG, 

NATURGRUS OCH 

ANNAT 

Råpetroleum, naturgas och kol 

För verksamheter under 

anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x 

timmar. 

15.10101 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
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. 

För anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och behandling 

av enbart vegetabiliska råvaror för en 

produktion av högst 2 000 ton produkter 

per kalenderår är tillsynstiden x timmar. 

15.12502 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
LIVSMEDEL OCH 

FODER 

Siloanläggning för torkning, 

rensning eller lagring av 

spannmål med en 

lagringskapacitet av mer än 10 

000 ton  

För siloanläggning för torkning, rensning 

eller lagring av spannmål med en 

lagringskapacitet av mer än 10 000 ton 

är tillsynstiden x timmar. 
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20.3002 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 TRÄVAROR 

Sågverk eller annan anläggning 

för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av 

högst 500 kubikmeter per 

kalenderår. 

För sågverk eller annan anläggning för 

tillverkning av träprodukter genom 

sågning, hyvling eller svarvning för en 

produktion av högst 500 kubikmeter per 

kalenderår är tillsynstiden x timmar. 

20.8002 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 TRÄVAROR 

Anläggning för lagring av högst 

500 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m3 fub) i 

vatten. 

För anläggning för lagring av högst 500 

kubikmeter timmer fast mått under bark 

(m3 fub) i vatten är tillsynstiden x 

timmar. 

22.4003 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

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. 

För anläggning utan utsläpp av 

processavloppsvatten där högst 5 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår är tillsynstiden x timmar. 

25.5002 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
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 

För anläggning där produktionen baseras 

på högst 1 ton plastråvara per kalenderår 

och inte omfattar ytterligare 

polymerisation, för beläggning eller 

kalandrering med plast är tillsynstiden x 

timmar. 

26.3001 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
MINERALISKA 

PRODUKTER 

Anläggning för tillverkning av 

glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av 

glasråvaror (mäng), smältning 

eller syrabehandling av glas, om 

verksamheten innebär att 1. 

högst 500 kilogram glasråvaror 

med 

tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar 

förbrukas per kalenderår, eller 

2. högst 5 ton andra 

glasråvaror förbrukas 

per kalenderår 

Anläggning för tillverkning av glas eller 

glasvaror som omfattar blandning av 

glasråvaror (mäng), smältning eller 

syrabehandling av glas, om verksamheten 

innebär att 1. högst 500 kilogram 

glasråvaror med 

tillsats av bly- eller arsenikföreningar 

förbrukas per kalenderår, eller 

2. högst 5 ton andra glasråvaror 

förbrukas 

per kalenderår är tillsynstiden x timmar. 
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26.15001 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
MINERALISKA 

PRODUKTER 

Asfaltverk eller oljegrusverk 

som ställs upp utanför område 

med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i högst 

90 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

För asfaltverk eller oljegrusverk som 

ställs upp utanför område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser i högst 90 

kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod är tillsynstiden x 

timmar. 

28.7101 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

METALL- OCH 

PLASTYTBEHAND

LING, 

AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNI

NG 

Blästra högst 500 kvadratmeter 

yta. 

För Blästra högst 500 kvadratmeter yta 

är tillsynstiden x timmar. 

39.5004 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

FÖRBRUKNING AV 

ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

Anläggning där det per 

kalenderår förbrukas högst 500 

kg organiska lösningsmedel. 

För anläggning där det per kalenderår 

förbrukas högst 500 kg organiska 

lösningsmedel är tillsynstiden x timmar. 

40.100 C 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

GAS- OCH 

VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, 

VÄRME OCH KYLA  

Verksamhet med  1. ett 

vindkraftverk som inklusive 

rotorblad är högre än 50 meter,  

2. två eller fler vindkraftverk 

som står tillsammans 

(gruppstation), eller  3. ett 

vindkraftverk som står 

tillsammans med ett annat 

vindkraftverk, om verksamheten 

påbörjas efter det att 

verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikten gäller inte 

om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 

14 §. Förordning (2016:1188). 

För en verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden x timmar. 

40.10001 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

GAS- OCH 

VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, 

VÄRME OCH KYLA  

Verksamhet med ett 

vindkraftverk som inklusive 

rotorblad är lägre än 50 meter. 

För Verksamhet med ett vindkraftverk 

som inklusive rotorblad är lägre än 50 

meter är tillsynstiden x timmar. 
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41.9004 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
VATTENFÖRSÖRJ

NING 

Vattenverk för högst 5 000 

personer. 

För vattenverk för högst 5 000 personer 

är tillsynstiden x timmar. 

50.1003 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

FORDONSSERVIC

E OCH 

DRIVMEDELSHAN

TERING 

Anläggning för tvättning av 1. 

högst 250 personbilar per 

kalenderår, 2. högst 50 andra 

motordrivna fordon per 

kalenderår 

För anläggning för tvättning av 1. högst 

250 personbilar per kalenderår, 2. högst 

50 andra motordrivna fordon per 

kalenderår är tillsynstiden x timmar. 

50.2005 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

FORDONSSERVIC

E OCH 

DRIVMEDELSHAN

TERING 

Parkeringsytor 
För parkeringsytor är tillsynstiden x 

timmar. 

63.10001 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
ANNAN 

INFRASTRUKTUR 

Väganläggning i drift upplåten 

för allmän trafik med kommunal 

väghållare. Vi föreslår fast avgift 

men varje kommun får sätta 

antal timmar utefter behovet i 

den kommunen.  

För väganläggning i drift upplåten för 

allmän trafik med kommunal väghållare 

är tillsynstiden x timmar. 

63.10002 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
ANNAN 

INFRASTRUKTUR 

Väganläggning i drift upplåten 

för allmän trafik med statlig 

väghållare.  Vi föreslår fast 

avgift men varje kommun får 

sätta antal timmar utefter 

behovet i den kommunen.  

För väganläggning i drift upplåten för 

allmän trafik med statlig väghållare är 

tillsynstiden x timmar. 

63.10003 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
ANNAN 

INFRASTRUKTUR 

Väganläggning i drift upplåten 

för allmän trafik med annan än 

kommunal eller statilig 

väghållare. Vi föreslår fast avgift 

men varje kommun får sätta 

antal timmar utefter behovet i 

den kommunen.  

För väganläggning i drift upplåten för 

allmän trafik med annan än kommunal 

eller statilig väghållare är tillsynstiden x 

timmar. 

63.10004 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
ANNAN 

INFRASTRUKTUR 
Nybyggnad av väganläggning 

För nybyggnad av väganläggning är 

tillsynstiden x timmar. 
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63.10101 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
ANNAN 

INFRASTRUKTUR 

Spåranläggning i drift för lokal 

eller regional kollektivtrafik eller 

nationell person och/ eller 

godstrafik 

För spåranläggning i drift för lokal eller 

regional kollektivtrafik eller nationell 

person och/ eller godstrafik är 

tillsynstiden x timmar. 

63.10102 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
ANNAN 

INFRASTRUKTUR 
Nybyggnad av spåranläggning 

För nybyggnad av spåranläggning är 

tillsynstiden x timmar. 

90.281 C *Lågt (6 tim/år) Timavgift *6 Bilaga 4 AVFALL 

Deponera icke-farliga 

muddermassor på land längs 

små sund, kanaler eller 

vattenvägar som massorna har 

muddrats från, om 1. mängden 

massor är högst 1 000 ton, och   

2. föroreningsrisken endast är 

ringa. Förordning (2018:1460). 

För en verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 

miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar. 

90.28001 U *Högt (9 tim/år) Timavgift *9 Bilaga 4 AVFALL 
Uppläggning av snö från 

gaturenhållning 

För uppläggning av snö från 

gaturenhållning är tillsynstiden 9 timmar. 

90.520 C 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 AVFALL 

Borra i syfte att bedöma om en 

plats är lämplig för geologisk 

lagring av koldioxid. Förordning 

(2016:1188). 

För en verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 

miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden x timmar. 

90.4001 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 AVFALL 

Anläggning för att lagra icke 

farligt avfall som en del av att 

samla in det om mängden avfall 

vid något tillfälle är högst 10 

ton. 

För anläggning för att lagra icke farligt 

avfall som en del av att samla in det om 

mängden avfall vid något tillfälle är högst 

10 ton. är tillsynstiden x timmar. 

90.110-3 C 
Mycket högt (18 

tim/år) 
Timavgift *18 Bilaga 4 AVFALL 

Mekanisk bearbetning och 

sortering - tillfällig kross 

För en verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 18 timmar. 
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90.370 C 
Mycket högt (18 

tim/år) 
Timavgift *18 Bilaga 4 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). 

För en verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 

miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 18 timmar. 

90.141 C 
Mycket högt (18 

tim/år) 
Timavgift *18 Bilaga 4 AVFALL 

Återvinna icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt 

som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, 

om föroreningsrisken är ringa. 

Förordning (2016:1188). 

För en verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 

miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 18 timmar. 

93.1002 U 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 
TEXTILTVÄTTERIE

R 

Tvätteri för högst 2 ton 

tvättgods per dygn. 

För tvätteri för högst 2 ton tvättgods per 

dygn är tillsynstiden x timmar. 

45 § FMH, 

punkt 1 
UH 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

EJ 

ANMÄLNINGSPLI

KTIGA  

HÄLSOSKYDDSVE

RKSAMHETER 

Bostäder m.m. 

För byggnader, med en eller flera 

bostäder och tillhörande utrymmen, är 

tillsynstiden x timmar. 

46 § FMH, 

punkt 2-2 
UH 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

EJ 

ANMÄLNINGSPLI

KTIGA  

HÄLSOSKYDDSVE

RKSAMHETER 

  

För lokaler med undervisning, vård och 

annat omhändertagande, så som t.ex. 

LSS-boenden (egna hem) är tillsynstiden 

x timmar. 

45 § FMH, 

punkt 3 
UH 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

EJ 

ANMÄLNINGSPLI

KTIGA  

HÄLSOSKYDDSVE

RKSAMHETER 

Samlingslokaler m.m. 
För samlingslokaler där många människor 

vistas, är tillsynstiden x timmar. 

45 § FMH, 

punkt 4 
UH 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

EJ 

ANMÄLNINGSPLI

KTIGA  

Hotell m.m. 

För hotell, pensionat och liknande där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

tillfällig bostad, är tillsynstiden x timmar. 
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HÄLSOSKYDDSVE

RKSAMHETER 

46 § FMH, 

punkt 5-2 
UH 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

EJ 

ANMÄLNINGSPLI

KTIGA  

HÄLSOSKYDDSVE

RKSAMHETER 

Idrottsanläggningar, gym m.m. 
För Idrottsanläggningar, gym m.m., är 

tillsynstiden x timmar. 

47 § FMH, 

punkt 5-3 
UH 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

EJ 

ANMÄLNINGSPLI

KTIGA  

HÄLSOSKYDDSVE

RKSAMHETER 

Camping För camping är tillsynstiden x timmar. 

45 § FMH, 

punkt 6 
UH 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

EJ 

ANMÄLNINGSPLI

KTIGA  

HÄLSOSKYDDSVE

RKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 

behandling 

För lokaler där allmänhet erbjuds 

yrkesmässig hygienisk behandling som 

inte är anmälningspliktig, är tillsynstiden 

x timmar. 

45 § FMH, 

punkt 7 
UH 

Sporadiskt 

(tillsyn vid 

behov) 

Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 4 

EJ 

ANMÄLNINGSPLI

KTIGA  

HÄLSOSKYDDSVE

RKSAMHETER 

Lokaler för förvaring av djur 
För lokaler för förvaring av djur, är 

tillsynstiden x timmar. 

         

*tiden kan justeras om behovet ändras    
 


