Svensk författningssamling

SFS 2001:749

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

Utkom från trycket
den 23 oktober 2001

utfärdad den 11 oktober 2001.
Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken skall ha följande lydelse.
Bilaga

Avgifter enligt 2 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
AVDELNING 1
Verksamheter som anges med beteckningarna A eller B i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
1.1 Verksamheter där verksamhetens art föranleder miljöprövning
SNI-kod avser sifferkod enligt Svensk Näringsgrens indelning.
För verksamhet över vilken generalläkaren har tillsynsansvar, skall avgift
betalas enligt den kolumn som gäller när kommun utövar tillsynen.
Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

Verksamhetsgrupp
JORDBRUK, DJURHÅLLNING M.M.
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 200 djurenheter. Med djurenhet avses detsamma som
i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

01-1

3 000

1 300

Verksamhetsgrupp
VATTENBRUK

Verksamhetsgrupp
LIVSMEDELSPRODUKTION, M.M.
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

Anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton råvara per år

15.1-7

Anläggning för beredning eller konservering
av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av
fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion
baserad på mer än 500 ton råvara per år

15.2-1

länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen
25 000

8 800

– mer än 6 000 ton per år

52 000

18 000

– mer än 2 000 ton men högst 6 000 ton per
år

25 000

8 800

10 300

3 600

– mer än 500 ton men högst 2 000 ton per år
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Avgift i kronor om

Anläggning för beredning eller konservering
av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på mer än 2 000 ton
råvara per år

15.3-1

Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 000 ton
per år

15.61-1

52 000

18 000

Anläggning för tillverkning av stärkelse
eller stärkelsederivat

15.62-1

52 000

18 000

Anläggning för framställning av djurfoder
för en produktion av mer än 50 000 ton
spannmålsfoder eller mer än 1 000 ton annat
foder per år.
Med framställning menas malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder. Med spannmålsfoder avses
foder som innehåller mer än 50 viktprocent
spannmål. Foder som framställs och används
inom den egna djurhållningen skall inte räknas in i ovanstående mängder.
Denna punkt omfattar inte bearbetning av
slaktbiprodukter och annat animaliskt avfall,
tillverkning av oljekakor från vegetabiliska
oljor och fetter eller tillverkning av mjöl eller
pelletar av kött eller fisk.

15.7-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av socker

15.83-1

52 000

18 000

Anläggning för tillverkning av jäst

15.89-1

74 000

26 000

Tillverkning av startkulturer av biotekniska
organismer för livsmedelsindustri och jordbruk, med en sammanlagd reaktorvolym om
minst 10 kubikmeter

15.89-2

40 000

15 000

Anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts
för en produktion av mer än 15 000 ton per
år

15.8-1

52 000

18 000

Anläggning för framställning av råsprit eller
av alkoholhaltiga drycker genom jäsning
eller destillation, motsvarande mer än 1 000
ton ren etanol per år

15.9-1.1

52 000

18 000

Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

Bryggeri för en produktion av mer än 5 000
kubikmeter maltdryck per år

Avgift i kronor om
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länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

15.96-1

Verksamhetsgrupp
TRÄVARUPRODUKTION
– mer än 60 000 men högst 200 000 kubikmeter per år
Anläggning för tillverkning av mer än
10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år

20.2-1

Anläggning för tillverkning av träfiberskivor

20.203-1

25 000

8 800

25 000

8 800

Verksamhetsgrupp
MASSA-, PAPPERS- OCH PAPPERSVARUPRODUKTION
Anläggning för tillverkning av mekanisk
eller kemimekanisk massa eller av mer än
10 000 ton returfibermassa per år

21.111-1

– för en produktion av mer än 200 000 ton
per år

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av halvkemisk
massa

21.111-2

113 000

40 000

Fabrik för tillverkning av mer än 1 men
högst 10 000 ton returfibermassa per år

21.111-3

40 000

15 000

Anläggning för tillverkning av sulfatmassa

21.112-1
150 000

52 000

– utan blekeri
Anläggning för ointegrerad tillverkning av
papper eller kartong, för en produktion av
mer än 10 000 ton per år

21.12-1

74 000

26 000

Anläggning för ointegrerad tillverkning av
papper eller kartong, för en produktion av
mer än 100 men högst 10 000 ton per år

21.12-2

40 000

15 000

Verksamhetsgrupp
GRAFISK OCH FOTOGRAFISK PRODUKTION

Verksamhetsgrupp
BRÄNSLEPRODUKTION M.M.
Anläggning för tillverkning av koks eller
andra produkter ur stenkol

23.1-1

74 000

26 000

Anläggning för framställning av mer än
150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per
år

40.2-1

52 000

18 000

Anläggning för raffinering av mineraloljor

23.2-1
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

Verksamhetsgrupp
PRODUKTION AV KEMISKA PRODUKTER M.M.
Anläggning för framställning av acetylengas
eller lustgas

24.11-1

25 000

8 800

Anläggning för framställning av mer än
50 000 ton industrigaser per år med undantag
av acetylengas

24.11-2

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av färg- eller
garvämnen där tillverkningen omfattar
kemiska reaktioner

24.12-1

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av färg, lack,
tryckfärg m.m. för en produktion av mer än
1 000 ton per år

24.3-1

25 000

8 800

Fabrik för tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes

24.41-1

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer
för en produktion baserad på en total reaktorvolym om mer än 10 kubikmeter

24.41-2

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av fotografisk
film eller fotografiskt papper eller fotokemikalier, där tillverkningen omfattar endast
fysikaliska processer

24.64-2

25 000

8 800

Fabrik för tillverkning av organiska kemiska
produkter som inte ingår i någon annan
punkt och där tillverkningen omfattar
kemiska reaktioner

24.66-1

113 000

40 000

Fabrik för tillverkning av organiska kemiska
produkter där tillverkningen omfattar endast
fysikaliska processer

24.66-2

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av regenererad
cellulosa

24.7-1

25 000

8 800

– mer än 100 ton polyester eller motsvarande
per år

25 000

8 800

– mer än 20 ton men högst 100 ton polyester
eller motsvarande per år

10 300

3 600

Verksamhetsgrupp
GUMMI– OCH PLASTVARUPRODUKTION
– mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
år
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare
polymerisation, för en produktion av mer än
20 ton per år
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25.2-1

Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

Anläggning för tillverkning av mer än 20 ton
plastprodukter per år, genom kalandrering
eller beläggning, där tillverkningen inte
omfattar ytterligare polymerisation

Avgift i kronor om
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länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

25.2-3

25 000

8 800

Verksamhetsgrupp
PRODUKTION AV ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Anläggning för tillverkning av keramiska
produkter (med undantag av keramiska
golv– eller väggplattor eller murtegel) för en
produktion av mer än 50 ton per år

26.2-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av keramisk
fasadsten, golv- eller väggplattor för en produktion av mer än 50 ton per år

26.3-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av tegel genom
bränning

26.4-1

25 000

8 800

Verksamhetsgrupp
VERKSAMHETER FÖR EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
Kärnkraftverk eller andra kärnreaktorer

40.1-1

74 000

26 000

Gruppstation för vindkraft med tre eller flera
vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 MW

40.1-4

10 300

3 600

Övrig gruppstation med vindkraftverk som
inte omfattas av 40.1-4 eller vindkraftverk
med enstaka aggregat för en sammanlagd
uteffekt av mer än 1 MW

40.1-5

5 200

1 800

Värmepump eller kylanläggning för uttag
eller tillförsel – på annat sätt än genom vattentäkt – av värmeenergi från eller till mark,
vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller
ur grundvatten eller avloppsvatten för en
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW

40.3-1

10 300

3 600

– med mer än 50 anlöp per år

52 000

18 000

– med mer än 10 och högst 50 anlöp per år

25 000

10 000

– med högst 10 anlöp per år

10 000

5 000

Verksamhetsgrupp
INFRASTRUKTUR
Hamnar, lastnings- eller lossningskajer som
medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 350

Civil flygplats med instrumentbana längre än
1 200 m

63.22-1

63.23-1
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

Verksamhetsgrupp
SKJUTBANOR OCH SKJUTFÄLT
Civilt eller militärt skjutfält för skjutning
med grovkalibriga vapen (kaliber ≥ 20 mm)
eller för sprängningar av ammunition, minor,
sprängladdningar o.dyl. eller skjutbanor för
mer än 200 000 skott per år för vapen med
finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm)

29.6-2

– militärt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen eller för sprängningar av
ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl.

3 600

– militär skjutbana för mer än 200 000 skott
per år för vapen med finkalibrig ammunition

1 800

– civilt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen eller för sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl.

10 300

3 600

– civil skjutbana för mer än 200 000 skott per
år för vapen med finkalibrig ammunition

5 200

1 800

Verksamhetsgrupp
HÄLSO– OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 700 vårdplatser

85.11-1

25 000

8 800

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel

85.14-1

10 300

3 600

Verksamhetsgrupp
HANTERING AV ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL
Anläggning för återvinning av avfall genom
fragmentering eller annan bearbetning om
den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per år eller om avfallet innehåller
isolerolja.
(Omfattar inte anläggning för
– förbränning av avfall,
– biologisk behandling av avfall eller
– krossning av avfall som är lämpligt för
byggnads- eller anläggningsändamål.)
– den hanterade avfallsmängden är mer än
50 000 ton per år

52 000

18 000

– den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 50 000 ton per år

25 000

8 800

– den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per år

25 000

8 800

– den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per år

10 300

3 600

Anläggning för sortering av avfall om den
hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per år
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90.002-1

Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

Anläggning för mellanlagring av avfall om
den totala avfallsmängden är större än
10 000 ton vid något enskilt tillfälle.
(Omfattar inte anläggning för
– lagring av avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas eller
– lagring av avfall under längre tid än tre år
innan det återvinns eller behandlas.)

90.002-3

10 300

3 600

Anläggning för
– deponering,
– förbränning,
– biologisk behandling eller
– annan sådan behandling av avfall som
avses i 14 § första stycket förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, om den
tillförda mängden avfall är större än 100 000
ton per år.
(Omfattar inte anläggning för
– deponering av inert avfall,
– energiåtervinning genom förbränning av
vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller
av rent träavfall, eller
– behandling av avfall som anges på något
annat ställe i denna bilaga.)

90.004-1

113 000

40 000

Anläggning för
– förbränning eller
– annan sådan behandling av avfall som
avses i 14 § första stycket förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, utom
biologisk behandling, om den tillförda
mängden avfall är större än 50 ton men högst
100 000 ton per år.
(Omfattar inte anläggning för
– energiåtervinning genom förbränning av
vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller
av rent träavfall, eller
– behandling av avfall som anges på något
annat ställe i denna bilaga.)

90.004-2

– den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per år

52 000

18 000

– den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per år

25 000

8 800

– den tillförda mängden avfall är mer än 50
ton men högst 10 000 ton per år

10 300

3 600

– den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton per år, men såvitt avser annat än
inert avfall högst 100 000 ton per år

52 000

18 000

– den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per år

25 000

8 800

– den tillförda mängden avfall är mer än 50
ton per år men högst 10 000 ton per år

10 300

3 600

Anläggning för deponering av
– inert avfall oavsett den tillförda mängden
sådant avfall eller
– annat avfall om den tillförda mängden
avfall är högst 100 000 ton per år.
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90.004-5
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

– den tillförda mängden avfall är högst 50
ton per år

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen
5 200

1 800

– den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per år

52 000

18 000

– den tillförda mängden avfall är mer än 200
ton men högst 1 000 ton per år

5 200

1 800

90.007-1

10 300

3 600

Anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i förordningen
(1996:971) om farligt avfall, om mängden
avfall vid något tillfälle i fråga om
– oljeavfall är större än 5 ton,
– blybatterier är större än 10 ton eller
– övrigt farligt avfall är större än 1 ton

90.005-1

10 300

3 600

Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i
förordningen (1996:971) om farligt avfall
med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses
bli behandlat i anläggningen kommer från
andra inrättningar och den tillförda mängden
är mer än 1 000 ton per år

90.006-1

Anläggning för biologisk behandling av
avfall om den tillförda mängden av annat
avfall än park- och trädgårdsavfall är större
än 200 ton men högst 100 000 ton per år

Uppläggning av
– inert avfall för anläggningsändamål,
– muddringsmassor eller
– inert avfall som uppkommer vid gruv- eller
täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och
där föroreningsrisken inte är endast ringa

90.003-1

Verksamhetsgrupp
HANTERING AV FARLIGT AVFALL

– annan behandling än förbränning

8

10 300

3 600

Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i
förordningen (1996:971) om farligt avfall
om avfallet uppkommit i egen anläggning
med undantag av behandling som leder till
materialåtervinning

90.006-3

10 300

3 600

Anläggning för behandling av sådant farligt
avfall som avses i förordningen (1996:971)
om farligt avfall och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är
mer än 20 000 ton per år

90.006-4

52 000

18 000

1.2 Verksamheter där särskilda processer föranleder miljöprövning
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Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav
efter ett bindestreck för angivande av process som föranleder miljöprövning.
Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod för
Avgift i kronor om
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
process som länsstyrelse kommun
föranleder
utövar
utövar
prövning tillsynen
tillsynen
– högst 500 kubikmeter per år
Processer som sammanlagt ger upphov till
mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år
och innefattar
– kemisk och elektrolytisk ytbehandling
(omfattar bl.a. metallbeläggning på alla
material, avmetallisering, elektrolytisk polering, kromatering, krompassivering, anodisering och svartoxidering)
– annan beläggning med metall med undantag av vakuummetoder, betning med undantag av betning med betpasta, fosfatering med
undantag av järnfosfatering, våttrumling av
annan metall än aluminium eller stål.
Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år (omfattar
varmdoppning och termisk sprutning)
– varmförzinkning med uppsamling och filter
för flussrök med en förbrukning av
– annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten men med utsläpp av
stoft
Borttagning av lack eller färg från material
av metall med termiska eller kemiska metoder för mer än 10 ton metallgods per år
– högst 20 maskinbearbetningsplatser
Verkstad med högst 20 000 kvadratmeter
verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning
med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer
än 2 000 liter koncentrat per år

10 300

3 600

10 300

3 600

-a1

25 000

8 800

-m1

52 000
25 000

18 000
8 800

-y1
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1.3 Verksamheter där viss hantering föranleder miljöprövning
Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav
efter ett bindestreck för angivande av prövningsskäl.
Miljöfarlig hantering som är tillståndspliktig
Kod för
Avgift i kronor om
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
prövnings- länsstyrelse kommun
skäl
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år
Hantering av mer än 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan
orsaka skada på människors hälsa eller
miljön
Lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per år
Lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer på land med begjutning
av vatten, eller anläggning för lagring av mer
än 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer i vatten

-h4

10 300

3 600

-k1

25 000

8 800

-n1

52 000

1 800

-t1

10 300

3 600

AVDELNING 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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