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utfärdad den 1 december 2005.
Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.
Bilaga1
Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

AVDELNING 4
VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN
Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall
tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
Denna del av bilagan består av Avsnitt 1 som innehåller en förteckning över
farliga ämnen och Avsnitt 2 som innehåller en förteckning över särskilda kategorier av farliga ämnen.
Följande gäller för tillämpning av denna del av bilagan.
1. Gas är varje ämne som har ett absolut ångtryck på 101,3 kPa eller högre
vid 20 grader C. Vätska är varje ämne som inte definieras som gas och som
inte uppträder i fast form vid 20 grader C och normaltryck, 101,3 kPa.
6. För föremål som innehåller explosiva ämnen eller beredningar är det
ämnets eller beredningens kvantitet som skall gälla om den är känd. Om
denna kvantitet inte är känd skall hela föremålet betraktas som explosivt.
7. Den mängd farligt ämne som skall beaktas vid tillämpningen av föreskrifterna är den maximala mängd som förekommer eller kan förekomma
vid ett och samma tillfälle. Farliga ämnen som förekommer i en verksamhet
endast i mängder som är lika med eller understiger 2 procent av den angivna
mängden, i Avsnitt 1 och Avsnitt 2 i denna del av bilagan, skall inte tas med i
beräkningen av den totala mängd som förekommer om de är placerade inom
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verksamheten så att de inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse någon annanstans inom den.
8. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera
ämnen som anges i denna del av bilagan i mängder som understiger de
gränsmängder som anges för varje ämne skall en summering göras för att
fastställa om verksamheten omfattas av bestämmelserna. Denna summering
görs enligt följande formel: Σqx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+….+qn/Qn där qx betecknar
den förekommande mängden farligt ämne x för ”ämne 1” t.o.m. ”ämne n” i
förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen i denna del av bilagan
och Qx betecknar den i denna del av bilagan angivna gränsmängden för respektive ämne eller kategori av ämnen. Denna formel tillämpas för
a) summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i Avsnitt 1 i
denna del av bilagan och som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna
1 eller 2 i Avsnitt 2 i denna del av bilagan,
b) summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i Avsnitt 1 i
denna del av bilagan och som är klassificerade som oxiderande, explosiva,
brandfarliga, mycket brandfarliga eller extremt brandfarliga, tillsammans
med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 3, 4, 5, 6, 7 eller
8 i Avsnitt 2 i denna del av bilagan,
c) summering av ämnen och beredningar som anges i Avsnitt 1 i denna del
av bilagan och som är klassificerade som miljöfarliga (R50 inklusive R50/53
eller R51/53), tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategori 9 i Avsnitt 2 i denna del av bilagan.
Om någon av summorna i a), b) eller c) är lika med eller större än ett (1)
skall verksamheten omfattas av bestämmelserna.
9. Om ändrade bestämmelser i fråga om ett ämnes klassificering i en sådan riskfras eller riskgrupp som avses i denna bilaga medför att en verksamhet som omfattas av avdelning 4 i bilagan blir tillståndspliktig gäller
följande.
a) Om verksamheten påbörjats före ändringen, får den trots tillståndskravet fortsätta att bedrivas i ett år från ändringen. Därefter får den bedrivas endast om det finns tillstånd för den eller verksamhetsutövaren inom ettårsfristen har ansökt om tillstånd och tillståndsmyndigheten inte beslutar annat.
b) Det som sägs i a) gäller inte om tillståndsmyndigheten enligt 9 kap.
6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
Avsnitt 1 – Farliga ämnen

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006.
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