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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
dels att 5, 6 och 11 §§ samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 11 a, 11 b,
24 a och 24 b §§, samt närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.
5 §1 Det är förbjudet att, om verksamheten eller åtgärden har beteckningen
A eller B i bilagan till denna förordning, utan tillstånd enligt miljöbalken
1. anlägga eller driva fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig
verksamhet,
2. släppa ut avloppsvatten, eller
3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen.
Det är också förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken anlägga eller
driva en miljöfarlig verksamhet i de fall farliga ämnen, som enligt vad som
anges i avdelning 4 i bilagan innebär en miljöfarlig hantering, ingår eller avses ingå i verksamheten.
Första och andra styckena gäller även vid ändring av verksamheten. Tillstånd krävs dock inte om ändringen är mindre och inte innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.
6 §2 Tillståndsfrågor som avses i 5 § prövas av miljödomstolen när det gäller miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen A och av länsstyrelsen när det gäller miljöfarlig verksamhet som i bilagan har beteckningen B.
Om en verksamhet anges under rubriken ”Farliga ämnen som innebär en
miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken” i avdelning 4 i bilagan, skall tillståndsfrågor prövas av miljödomstolen
om verksamheten har beteckningen A och av länsstyrelsen om verksamheten har beteckningen B eller C eller inte anges med någon beteckning.
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11 §3 En dom eller ett beslut i ett tillståndsmål eller tillståndsärende skall
sändas till Naturvårdsverket, länsstyrelsen och den kommunala nämnden.
Har samråd med någon annan myndighet skett i ett ärende, skall beslutet
även sändas till den myndigheten. Om en sådan dom eller ett sådant beslut
rör verksamhet som anges under rubriken ”Jordbruk, m.m.” i avdelning 1 i
bilagan till denna förordning skall den även sändas till Statens jordbruksverk.

Särskilda bestämmelser om utsläpp
11 a § För verksamheter och åtgärder med utsläpp till luft eller vatten som
omfattas av tillståndsplikt enligt vad som anges i avdelningarna 1, 3 och 4 i
bilagan till denna förordning, skall vid bedömning av behovet av försiktighetsmått och villkor särskilt beaktas om det i utsläppen förekommer ämnen
som anges i avdelning 5 i bilagan.
11 b § När ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet innehåller villkor om begränsningsvärde för utsläpp, skall med ett sådant begränsningsvärde avses
den mängd, koncentration eller nivå på utsläppet som inte får överskridas
eller underskridas under en eller flera angivna tidsperioder eller på annat sätt
som närmare anges i tillståndet. Detta gäller oavsett om begränsningsvärdet
har bestämts som gränsvärde, riktvärde eller annat värde. Värdet skall normalt avse den punkt där utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till
eventuell utspädning.
24 a § För verksamheter som anges i avdelning 2 i bilagan till denna förordning skall den myndighet som handlägger anmälningsärendet särskilt beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas.
24 b § En verksamhet som anges i avdelning 2 i bilagan till denna förordning behöver inte anmälas om
1. den omfattas av tillståndsplikt med krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken,
2. den saknar miljöpåverkan, eller
3. dess miljöpåverkan är utan betydelse.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2004
och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av
denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den
31 december 2005 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005 och
tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.
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3. Verksamheter som blir anmälningspliktiga genom denna förordning får
fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2004 trots att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som
bedriver verksamheten senast den 31 december 2004 gjort en anmälan till
tillsynsmyndigheten.
4. Det som sägs i punkterna 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten
enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren
att ansöka om tillstånd.

SFS 2003:1052

På regeringens vägnar
LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)
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Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
SNI-kod avser sifferkod enligt Svensk Näringsgrensindelning för respektive
verksamhet.
AVDELNING 1
VERKSAMHETER
Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall
tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Kod utifrån SNI

Prövningsnivå

01.1-1

B

01-1

B

JORDBRUK, M.M.
Djurhållning, m.m.
anläggning med mer än
– 40 000 platser för fjäderfän,
– 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda
för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta
gyltor),
– 750 platser för suggor (som suggor räknas även
betäckta gyltor).
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet som
inte omfattas av föregående punkt, utom renskötsel,
med mer än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet
avses
– en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
– sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett
nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till
en månads ålder räknas till moderdjuret,
– tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
– tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors
ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor,
– tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre
(som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
– en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
– tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar,
– 100 kaniner,
– 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns,
– 200 unghöns upp till 16 veckors ålder,
– 200 slaktkycklingar,
– 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar
och ungar upp till en veckas ålder,
– 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu,
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
– tio får eller getter, sex månader eller äldre,
– 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.
För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det
antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk
träck och urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det
lägsta antalet djur.
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Senaste lydelse 2003:80. Ändringen innebär bl.a. att ordet ”Järnfosfatering” har
tagits bort ur förteckningen över processer som har koden -y2.

Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall
tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet som
inte omfattas av föregående punkter, utom renskötsel,
med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter (med djurenhet menas detsamma som i föregående
punkt).
anläggning för torkning av gödsel

Kod utifrån SNI

Prövningsnivå

01-2

C

01-3

C

15.7-2

C

15.81-1

B

15.81-2

C

15.83-1
15.84-1

B
B

15.84-2

C

15.85-1

B

15.85-2

C

15.86-1

B

15.97-1
15.98-1

B
B

15.98-2

C

23.1-1

A

23.1-2
40.2-1

B
B
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LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR, M.M.
anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 500 ton men högst 50 000 ton
spannmålsfoder eller mer än 100 ton men högst
1 000 ton annat foder, dock ej grovfoder i form av
halm, hö eller ensilage, per år.
Vad som sägs i andra och tredje stycket i föregående punkt gäller även denna punkt.
bageri för tillverkning av mer än 300 ton produkter
per dygn
bageri med jästförbrukning om mer än 50 ton per år
men tillverkning av högst 300 ton produkter per dygn
anläggning för tillverkning av socker
anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr
för en produktion av mer än 20 000 ton per år
anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr
för en produktion av mer än 10 ton men högst
20 000 ton per år
anläggning för tillverkning av mer än 300 ton pastaprodukter per dygn
anläggning för tillverkning av mer än 300 ton pastaprodukter per år men högst 300 ton per dygn
anläggning för rostning av kaffe för en produktion av
mer än 3 000 ton per år
anläggning för framställning av malt
anläggning för framställning av mer än 300 ton läskedrycker per dygn
anläggning för framställning av mer än
100 kubikmeter läskedrycker per år men högst
300 ton per dygn
TEXTILVAROR

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER, ANDRA GASFORMIGA BRÄNSLEN SAMT KÄRNBRÄNSLE
anläggning för tillverkning av koks, bituminös skiffer
eller andra produkter ur stenkol
anläggning för framställning av kol (hårt kol)
anläggning för framställning av mer än 150 000
kubikmeter gasformiga bränslen per år
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Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall
tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning
eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år
anläggning för tillverkning av glas, glasfibrer eller
andra glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
där mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning
eller syrabehandling av glas, där högst 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år

STÅL OCH METALL
järn- eller stålverk med masugn, tunnelugn, ljusbågsugn eller AOD-konverter
järn- eller stålverk utan smältugn men med varm- eller
kallvalsning
järn- eller stålverk med induktionsugnar, ESR-anläggning
anläggning för behandling av järnbaserade metaller
genom hammarsmide där energin per hammare överstiger 50 kJ och där den använda värmeeffekten överstiger 20 MW
ferrolegeringsverk
krematorium

Kod utifrån SNI

Prövningsnivå

26.1-1

B

26.1-2

B

26.1-3

C

27-1

A

27-2

A

27-3

A

27.3-1

A

27-4

A

93.03-1

B

AVDELNING 2
VERKSAMHETER DÄR DET KRÄVS EN SÄRSKILD BEDÖMNING
Denna avdelning i bilagan innehåller en förteckning över verksamheter som
avses i 24 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och som kräver en särskild bedömning till följd av rådets direktiv
97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.
Benämning av miljöfarlig verksamhet för vilken det skall
prövas om tillståndsprövning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
skall ske
JORDBRUK
utnyttjande av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för
intensivjordbruk
UTVINNINGSINDUSTRI
djupborrning, och då särskilt geotermisk borrning
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Prövningsnivå

C

C

Benämning av miljöfarlig verksamhet för vilken det skall
prövas om tillståndsprövning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
skall ske
ANLÄGGNINGAR FÖR ENERGIPRODUKTION
anläggning för produktion av elektricitet, ånga och hetvatten
lagring under jord av brännbara gaser
lagring av fossila bränslen ovan jord
FRAMSTÄLLNING OCH BEARBETNING AV METALLER
anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom hammarsmide
anläggning för ytbehandling av metaller och plaster med användning av elektrolytisk eller kemisk process
tillverkning och sammansättning av motorfordon samt tillverkning av fordonsmotorer
skeppsvarv
anläggning för tillverkning och reparation av flygplan
tillverkning av järnvägsutrustning
MINERALINDUSTRI
anläggning för produktion av glas, inklusive glasfibrer

Prövningsnivå

C
C
C

C
C
C
C
C
C

C

KEMISK INDUSTRI
behandling av mellanprodukter och framställning av kemikalier
anläggning för lagring av olja, petrokemiska och kemiska produkter

C
C

LIVSMEDELSINDUSTRI
förpackning och konservering av animaliska och vegetabiliska
produkter
fiskmjöls- och fiskoljefabrik

C

ANDRA VERKSAMHETER
permanent tävlings- och testbana för motorfordon
anläggning för bortskaffande av avfall
provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer
anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer
anläggning för behandling av djurkadaver
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C

C
C
C
C
C
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AVDELNING 3
VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER
Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav
efter ett bindestreck för angivande av process som föranleder miljöprövning.
Benämning av miljöfarlig process som föranleder
Kod för
tillståndsprövning eller anmälan enligt 9 kap. 6 § process som
miljöbalken
föranleder
prövning
Processer som föranleder miljöprövning
träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumim-i1
pregnering där träskyddsmedel används
träskyddsbehandling genom doppning där träskydds-i2
medel används
processer som sammanlagt ger upphov till mer än
-y1
5 kubikmeter avloppsvatten per år eller där behandlingsbaden har en volym som överstiger
30 kubikmeter 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, 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)
processer som avses i första stycket i föregående
-y2
punkt som sammanlagt ger upphov till högst
5 kubikmeter avloppsvatten per år och där behandlingsbaden har en volym som inte överstiger
30 kubikmeter.
Vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer
än 5 kubikmeter avloppsvatten per år (avser ej fordonstvätt).
Betning med mer än 50 kg betpasta per år eller där
det finns stor risk för vattenförorening.
Torrtrumling av mer än 1 ton gods per år.
Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per år
eller på en plats där det finns stor risk för förorening
av vatten.
Våttrumling av mer än 1 ton aluminium eller stål
per år, härdning av mer än 1 ton gods per år.
Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av
mer än 50 kg men högst 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning).
Metallbeläggning med vakuummetoder med en
metallförbrukning av mer än 500 kg per år.
ytbehandling av metall genom metallbeläggning med
-y3
enbart ädelmetaller där vattenförbrukningen är högst
5 kubikmeter per år
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 200 men högst 2 000 liter koncentrat per år
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Prövningsnivå

B
B
B

C

C

C
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AVDELNING 4
VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN
Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Kategorier av farliga ämnen

Mängd i ton

10. All klassificering som inte omfattas av det som anges ovan i
kombination med följande riskfraser:
– R14 ”reagerar våldsamt vid kontakt med vatten” (inklusive
R14/15)
– R29 ”avger giftiga gaser vid kontakt med vatten”

500
200

AVDELNING 5
VERKSAMHETER MED UTSLÄPP TILL LUFT ELLER VATTEN
Förorenande ämnen som särskilt skall beaktas enligt 11 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Vid utsläpp till luft
– Svaveldioxider och andra svavelföreningar
– Kväveoxider och andra kväveföreningar
– Kolmonoxid
– Flyktiga organiska föreningar
– Metaller och deras föreningar
– Stoft
– Asbest (partiklar, fibrer)
– Klor och dess föreningar
– Fluor och dess föreningar
– Arsenik och dess föreningar
– Cyanider
– Ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har cancerogena
eller mutagena egenskaper eller via luften kan påverka fortplantningen
– Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner
Vid utsläpp till vatten
– Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar
i vattenmiljö
– Organiska fosforföreningar
– Organiska tennföreningar
– Ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har cancerogena
eller mutagena egenskaper eller via vattenmiljön kan påverka fortplantningen eller fortplantningen i vattenmiljö
– Svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara och bioackumulerbara organiska toxiska ämnen
– Cyanider
– Metaller och deras föreningar
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– Arsenik och dess föreningar
– Biocider och växtskyddsmedel
– Suspenderande ämnen
– Ämnen som orsakar eutrofiering (i synnerhet nitrater och fosfater)
– Syretärande ämnen (mätbara med hjälp av parametrar som t.ex. BOD och
COD)
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