Svensk författningssamling

SFS 1998:940

Förordning
om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken;

Utkom från trycket
den 14 juli 1998

utfärdad den 25 juni 1998.
Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning gäller avgifter som skall betalas för miljödomstolars
och statliga förvaltningsmyndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken samt
för förvaltningsmyndigheters kostnader i övrigt som rör sådan prövning och
tillsyn.
Avgift betalas inte för handläggning som föranleds av att ett beslut enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
Bestämmelser om avgifter för Kemikalieinspektionens verksamhet finns
även i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.
2 § För en kommunal myndighets verksamhet gäller bestämmelserna i
9 kap. 4 och 5 §§ denna förordning. Bestämmelser om rätt för kommunfullmäktige att meddela föreskrifter om avgifter för kommunens prövning och
tillsyn finns i 27 kap. 1 § miljöbalken.
3 § Regeringen kan i ett ärende enligt 17 kap. miljöbalken besluta om skyldighet för sökanden att stå för berörda statliga myndigheters undersöknings-,
övervaknings- och tillsynskostnader för den verksamhet ansökan avser.
Beslutar regeringen om betalningsskyldighet enligt första stycket skall avgift som utgår enligt annan bestämmelse i denna förordning sättas ned i den
mån betalningsskyldigheten täcker samma kostnader som avgiften.
4 § För tillsyn som utövas av generalläkaren utgår inte avgift enligt denna
förordning.

2 kap. Avgift för miljöfarlig verksamhet m.m.
1 § Avgift för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet som avses i 9
kap. 1 § miljöbalken skall betalas av den som
1

SFS 1998:940

1. bedriver miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A eller B
i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, eller
2. har tillstånd till annan miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § andra eller tredje stycket miljöbalken.
I de fall länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen över verksamheten omfattar avgift enligt detta kapitel även ersättning för länsstyrelsens tillsyn över
efterlevnaden av 14 kap. miljöbalken.
2 § Avgift enligt 1 § skall betalas efter beslut av länsstyrelsen med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.
Har verksamheten tillståndsprövats, skall avgift enligt första stycket bestämmas med utgångspunkt i vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
3 § Avgift skall betalas med belopp enligt avdelning 1, 2 eller 3 i bilagan.
Avgift enligt 1.2 eller 1.3 i bilagan skall betalas endast om verksamheten inte
kan hänföras till 1.1.
Om en fabrik eller annan inrättning omfattar flera verksamheter enligt bilagan, skall avgift betalas med det högsta belopp som anges för någon av
verksamheterna med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som
anges för de övriga verksamheterna.
Tillägg enligt andra stycket skall endast betalas för verksamheter som
anges i bilagans avdelning 1.1. Tillägg skall dock inte betalas för verksamheter som är hänförliga till samma verksamhetsgrupp.
4 § Vid tillämpning av 1 kap. 3 § andra stycket denna förordning, skall avgift enligt detta kapitel motsvara avgift för verksamhet där kommun utövar
tillsynen.
5 § Avgift enligt detta kapitel skall betalas från och med det kalenderår
som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller, om verksamheten bedrivs utan tillstånd, det år som följer efter det att den
miljöfarliga verksamheten har påbörjats. Avgiften skall därefter betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

3 kap. Avgift för vattenverksamhet
1 § Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 13 § miljöbalken skall betalas enligt följande.
För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen
(1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
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Dikeslängd som prövningen avser

Avgiftsklass

Kortare än 100 meter
100 –999 meter
1 000 –9 999 meter
10 000 meter eller längre

3
4
6
7

Prövas samtidigt flera ansökningar om tillstånd till markavvattning och rör
ansökningarna samma eller intilliggande markområden, skall avgift tas ut för
den sammanlagda dikningslängd som ansökningarna avser.
Vid prövning enligt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken om förlängning
av tid för igångsättande eller för utförande, eller om ändring enligt 24 kap.
8 § miljöbalken av bestämmelser eller villkor i en tillståndsdom eller tillståndsbeslut, skall avgift utgå enligt avgiftsklass 3.
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2 § Om en ansökan enligt 1 § prövas av miljödomstol, skall domstolen
fastställa avgift, såvida inte länsstyrelsen debiterat avgift för prövningen. Sökanden skall lämna de uppgifter som behövs för att bestämma avgiftens storlek.
Sedan domstolen har fastställt avgift enligt första stycket och innan målet
prövas i sak, skall avgiften betalas in.
I 9 kap. denna förordning finns motsvarande bestämmelser såvitt gäller
länsstyrelsens verksamhet enligt detta kapitel.
3 § Avgift för länsstyrelsens tillsyn över vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken skall betalas efter särskilt beslut av länsstyrelsen och utgå med
800 kronor för varje hel timme handläggningstid.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet.
I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och
samma resetillfälle överstiger två timmar.
Avgift skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar
sig vara obefogat.

4 kap. Avgift för täktverksamhet
1 § Avgift för sådan tillståndspliktig täktverksamhet som avses i 12 kap.
1 § första eller andra stycket miljöbalken skall betalas av den som har tillstånd till täkten.
2 § Avgift enligt 1 § skall om inte annat följer av 3 § betalas årligen för tillståndsgiven mängd enligt följande:
Tillståndsgiven mängd i ton

Årlig avgift i kronor

mindre än 1 000
1 000 – 4 999
5 000 – 9 999
10 000 – 49 999
50 000 – 199 999
200 000 eller mer

875
1 300
1 750
4 375
10 500
17 500

Har ansvaret för tillsyn överlåtits till kommunen, skall avgift betalas med
70 procent av de i första stycket angivna beloppen.
3 § Avgift enligt 1 § för torvtäkt skall, oberoende av tillståndsgiven volym,
årligen betalas med 1 000 kr.
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4 § Avgiften skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det
att beslut om tillstånd till täktverksamheten har meddelats. Därefter skall avgift betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som tillståndet gäller. Om hela tillståndstiden endast avser en del av ett kalenderår skall
avgift betalas för detta kalenderår.

5 kap. Avgift för genteknisk verksamhet
1 § De myndigheter som anges under punkten F i bilagan till förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken får inom sina ansvarsområden
meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn avseende sådan
genteknisk verksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket miljöbalken.

6 kap. Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer
1 § Avgift för prövning i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken skall betalas enligt detta kapitel.
2 § Avgift skall betalas för länsstyrelsens prövning av ansökan om tillstånd
enligt 14 § förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska
organismer.
För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen
(1992:191), varvid följande avgiftsklasser skall tillämpas:
Bestämmelse i förordningen (1998:941) om kemiska
produkter och biotekniska organismer

Avgiftsklass

14 § 1
14 § 2
14 § 3 eller 4

3
4
2

3 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters
prövning av ärenden enligt
1. förordningen (1985:838) om motorbensin,
2. förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet,
3. förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle, och
4. förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.
4 § Naturvårdsverket får inom sitt ansvarsområde enligt förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken meddela föreskrifter om avgifter
för prövning enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.
5 § Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om avgift för prövning och
tillsyn enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen
(1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter.
6 § Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om avgift för prövning av ansökningar om dispens enligt 14 kap. 20 § miljöbalken.
4

7 § Arbetarskyddsstyrelsen, Statens jordbruksverk och Socialstyrelsen får
inom sina ansvarsområden enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken meddela föreskrifter om avgift för prövning av ärenden enligt
förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel.
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7 kap. Avgift för viss övrig verksamhet
Ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken
1 § Avgift för prövning skall betalas i de fall som framgår av andra stycket.
För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen
(1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser i miljöbalken

Avgiftsklass

Dispens från föreskrifter som meddelats för en nationalpark
med stöd av 7 kap. 3 §

4

Dispens, efter ansökan av annan än markägaren, enligt 7 kap.
7 § andra stycket och 7 kap. 9 § från föreskrifter som meddelats för ett naturreservat eller kulturreservat

4

Dispens, efter ansökan av annan än markägaren, enligt 7 kap.
10 §, jämfört med 7 kap. 7 § andra stycket från föreskrifter
som har meddelats för naturminne

4

Dispens med stöd av föreskrifter om biotopskyddsområde
som har meddelats enligt 7 kap. 11 § andra stycket andra
meningen

4

Dispens från föreskrifter, som har meddelats enligt 7 kap.
12 §, om fredning av djur- eller växtart

4

Dispens enligt 7 kap. 18 § från bestämmelserna om strandskyddsområde

5

Dispens enligt 7 kap. 20 § från föreskrifter om miljöskyddsområde

5

Dispens enligt 7 kap. 22 § från föreskrifter om vattenskyddsområde

5

Tillstånd enligt 7 kap. 23 § för marinvetenskaplig forskning

5

Dispens eller tillstånd enligt ovan för åtgärder inom särskilt
skydds- eller bevarandeområde som enligt 7 kap. 29 § första
stycket inte får meddelas utan regeringens tillåtelse

6

Dispens från föreskrifter som har meddelats med stöd av
12 kap. 10 §

5

Tillstånd enligt 12 kap. 11 § till uppförande av vilthägn

6

Ansökan om nya eller ändrade villkor i en dispens eller ett
tillstånd enligt ovan

4

5
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Ärenden enligt 8 kap. miljöbalken
2 § Den som importerar, exporterar eller bedriver verksamhet som avses i
15, 17 eller 18 §§ artskyddsförordningen (1998:179) skall betala avgift för
prövning och tillsyn enligt den förordningen, rådets förordning (EG) nr 338/
97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem1 eller kommissionens förordning (EG) nr
939/97 av den 26 maj 1997 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter
genom kontroll av handeln med dem2.
3 § Den som ansöker om undantag enligt 12 § artskyddsförordningen
(1998:179) eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97 skall betala
avgift för prövning av ansökan.
Detsamma gäller den som ansöker om transportgodkännande enligt artikel
9 i rådets förordning (EG) nr 338/97.
4 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt 2 och 3 §§ såvitt gäller ärenden om import och export.
Naturvårdsverket får meddela sådana föreskrifter beträffande övriga frågor.
Jordbruksverket får därutöver meddela föreskrifter om avgifter för prövning enligt artikel 8.3 och 9 i rådets förordning (EG) 338/97.
Ärenden om förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken
5 § Den som enligt 10 kap. 2 eller 3 § miljöbalken är ansvarig för efterbehandling av förorenade mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar, skall betala länsstyrelsens kostnader för tillsyn över sådana områden, byggnader eller anläggningar.
Avgift skall inte tas ut enligt detta kapitel om kostnaderna för länsstyrelsens arbete täcks genom avgift enligt 2 kap. denna förordning.
6 § Den som enligt 10 kap. 11 § miljöbalken är utredningsskyldig beträffande ett miljöriskområde, skall svara för kostnaden för länsstyrelsens hantering av ett ärende enligt 10 kap. 10 § miljöbalken att förklara ett mark- eller
vattenområde som miljöriskområde.
Av 8 kap. 1 § andra stycket denna förordning framgår att sökanden är
skyldig att svara för kungörelsekostnader m.m.
7 § Avgift enligt 5 och 6 §§ skall efter särskilt beslut av länsstyrelsen betalas med 800 kronor för varje hel timme handläggningstid.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet.
I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och
samma resetillfälle överstiger två timmar.
Avgift enligt 5 § skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål
som visar sig vara obefogat.

1
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2

EGT nr L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 397R0338).
EGT nr L 140, 30.5.1997, s. 9 (Celex 397R0939).
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Ärenden enligt 15 kap. miljöbalken
8 § Avgift skall betalas för länsstyrelsens prövning av ansökningar om tillstånd enligt förordningen (1996:971) om farligt avfall.
För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen
(1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag
Tillstånd till transportverksamhet
Tillstånd till mellanlagring, bortskaffande och återvinning
– om anläggningen är prövad enligt 9 kap. miljöbalken
– om anläggningen inte är prövad enligt 9 kap. miljöbalken

Avgiftsklass
4
4
7

9 § Naturvårdsverket får besluta om avgifter för de kostnader som avses i
artikel 33.1 i rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om
övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska
gemenskapen3. Avgifterna skall betalas efter beslut av Naturvårdsverket.
I fråga om Naturvårdsverkets kostnader för anmälningsförfarandet enligt
rådets förordning 259/93/EEG skall avgiftsklass 7 i 10 § avgiftsförordningen
(1992:191) tillämpas.
10 § Avgift skall betalas för prövning av en ansökan om dispens enligt
15 kap. 33 § miljöbalken från förbud att dumpa avfall.
För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen
(1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas.
Myndigheters arbete i samband med tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.
miljöbalken
11 § Sökanden skall svara för kostnaderna för myndigheters arbete i ett
ärende som prövas av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § miljöbalken.
Avgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger inte för miljödomstols
arbete. Avgiftsskyldighet föreligger inte heller om åtgärden omfattas av avgift enligt 2 kap. 2 § 1 eller om kostnaderna kan täckas genom ersättning för
rättegångskostnader enligt miljöbalken.
12 § Ersättning för en myndighets arbete enligt 11 § skall betalas som timersättning med 800 kronor för varje hel timme handläggningstid. Ersättningen debiteras av den myndighet som anmodats att yttra sig.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid myndigheten har använt för beredning, föredragning eller beslut om yttrande inför regeringens prövning.
I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och
samma resetillfälle överstiger två timmar.
Anspråk på ersättning enligt 11 § skall framställas senast två månader efter det att myndigheten lämnat sitt yttrande.

3

EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1 (Celex 393R0259).
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Ärenden enligt 28 kap. miljöbalken om tillträde
13 § Den som ansöker om tillträdesrätt enligt 28 kap. 3 § miljöbalken,
skall svara för kostnaden för länsstyrelsens prövning. Motsvarande avgiftsskyldighet gäller i ett ärende om tillträde enligt 28 kap. 4 § miljöbalken.
Ersättning enligt första stycket skall efter särskilt beslut av länsstyrelsen
betalas med 3 000 kronor.
Avgifter för tillsyn
14 § De förvaltningsmyndigheter som enligt förordningen (1998:900) om
tillsyn enligt miljöbalken har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning, får
inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om avgifter för
tillsyn som inte täcks av avgift enligt annan bestämmelse i denna förordning.
Avgift enligt första stycket skall tas ut med ett bestämt belopp för varje hel
timme handläggningstid.

8 kap. Avgifter för myndigheters övriga kostnader i samband
med prövning eller tillsyn
Kostnader för kungörelser m.m.
1 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9
kap. miljöbalken är sökanden skyldig att ersätta länsstyrelsens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av
länsstyrelsen, för lokaler för sammanträden samt för kungörelser i ärendet.
Motsvarande betalningsskyldighet gäller i ärenden enligt 10 kap. miljöbalken för den som enligt 10 kap. 11 § miljöbalken är kostnadsansvarig för
utredning beträffande miljöriskområden.
Sökanden är skyldig att ersätta myndighets kostnad för kungörelser
1. i ärenden om miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 8 § miljöbalken,
2. i ärenden enligt 7 kap. miljöbalken rörande ansökan om tillstånd eller
dispens, samt
3. i ärenden om markavvattning enligt 11 kap. 13 eller 14 § miljöbalken.
Bestämmelser om skyldighet för sökanden att ersätta en miljödomstols
kostnader för kungörelser m.m. finns i 25 kap. 8 § miljöbalken.
Kostnader för provtagning m.m.
2 § En myndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov i
samband med tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer
och varor enligt 14 kap. miljöbalken samt avfall enligt 15 kap. miljöbalken
skall ersättas av den vars verksamhet provtagningen avser.
De myndigheter som enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning, får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om i vilken utsträckning och enligt
vilka villkor kostnaderna skall ersättas.
Bestämmelser i övrigt om en verksamhetsutövares skyldighet att betala
undersökningskostnader m.m. finns i 26 kap. 22 § miljöbalken.
8
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1 § För avgifter enligt 1–8 kap. gäller bestämmelserna i 9–12 §§ avgiftsförordningen (1992:191) om inte annat är föreskrivet.
Annan avgift än ansökningsavgift skall betalas efter debitering av myndigheten. I avgiftsförordningen finns bestämmelser om redovisning av avgifter.
Har en avgift enligt denna förordning fördelats på två eller flera betalningstillfällen, skall ränta enligt vad som föreskrivs i fråga om statens utlåningsränta betalas på de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgetts.
Bestämmelser om avgifter vid miljödomstol finns även i förordningen
(1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.
2 § Den som enligt denna förordning är skyldig att betala avgift, skall till
den myndighet som skall beräkna avgiften lämna de uppgifter som behövs
för att avgiftens storlek skall kunna bestämmas.
De myndigheter som enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.
3 § En miljödomstol eller förvaltningsmyndighet får i det enskilda fallet,
med hänsyn till prövningens omfattning, tillsynsbehovet eller annan särskild
omständighet, sätta ned eller efterskänka avgift som har beslutats med stöd
av denna förordning.
De myndigheter som enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning, får på samma grunder
och inom sina ansvarsområden, meddela föreskrifter om nedsättning eller efterskänkning av avgift.
4 § En myndighets beslut om betalning av avgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.
5 § En myndighet får bestämma att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.
6 § Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning finns
i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt
miljöskyddslagen (1969:387) och
b) förordningen (1984:381) om täktavgift.
3. För täktverksamhet för vilken täktavgift har bestämts enligt 4 § förordningen (1984:381) om täktavgift gäller äldre bestämmelser. Efter ett sådant
täkttillstånds utgång eller efter omprövning av tillståndet skall dock denna
förordning tillämpas.
4. I fråga om överklagande av beslut om avgift som har meddelats före
ikraftträdandet av denna förordning gäller äldre bestämmelser.
9
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5. Bestämmelser om fortsatt giltighet av föreskrifter som har meddelats
med stöd av en lag som upphävs genom miljöbalken finns i 4 § lagen
(1998:811) om införande av miljöbalken.
På regeringens vägnar
MARITA ULVSKOG
Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)
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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 med ladugård, stall eller annan
anläggning för djur med utrymme för mer än
200 djurenheter, varvid som en djurenhet
avses ett fullvuxet nötkreatur, en häst, två
ungnöt, tre suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur
(avelshonor) eller 100 fjäderfän

01-1

3 000

1 300

Stall eller annan anläggning med utrymme
för mer än 200 hästar (tävlingsstall eller träningsanläggning för hästsport eller ridskola,
uthyrningsstall eller ridklubb eller liknande
anläggning)

92-1

3 000

1 300

Verksamhetsgrupp
VATTENBRUK
Fiskodling för en nettoproduktion av mer än
20 ton fisk per år

05.02-1

120 kr/ton

40 kr/ton

Verksamhetsgrupp
UTVINNING AV MALM, OLJA, M.M.
Kol
Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenkol inom de områden som anges
i 4 kap. 5 § miljöbalken

10.1-1

74 000

26 000

Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenkol

10.1-2

52 000

18 000

Provbrytning av stenkol

10.1-3

25 000

8 800

Utvinning av råolja eller naturgas inom de
områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken

11.1-1

25 000

8 800

Anläggning för provborrning efter, eller
utvinning av, råolja eller naturgas

11.1-2
10 300

3 600

Råpetroleum och naturgas

– provborrning eller utvinning till sjöss
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

– provborrning på land

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen
0

0

5 200

1 800

187 000

66 000

– utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm med anläggning för
anrikning eller sintring (pelletisering) av
järnmalm

150 000

52 000

– endast fristående anrikningsverk eller sintringsverk (pelletiseringsverk)

74 000

26 000

– utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm utan anläggning för
anrikning eller sintring (pelletisering)

74 000

26 000

52 000

18 000

– utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm, med undantag av
uran- och toriummalm, med anläggning för
anrikning

187 000

66 000

– endast fristående anrikningsverk

150 000

52 000

– utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm, med undantag av
uran- och toriummalm, utan anläggning för
anrikning

150 000

52 000

52 000

18 000

– mer än 50 000 ton per år

74 000

26 000

– mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per
år

25 000

8 800

52 000

18 000

– utvinning på land
Uran– och toriummalm
Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av uran- eller toriummalm eller provbrytning av uran- eller toriummalm

12.0-1

Metallmalmer
Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm eller anläggning för anrikning eller sintring (pelletisering) av järnmalm

13.1-1

Provbrytning av järnmalm

13.1-2

Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm med undantag av
uran- och toriummalm eller anläggning för
anrikning av icke-järnmalm med undantag av
uran- och toriummalm

13.2-1

Provbrytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm

13.2-2

Verksamhetsgrupp
LIVSMEDELSPRODUKTION, M.M.
Slakteri för en produktion baserad på mer än
5 000 ton slaktvikt per år

Charkuteri- eller styckningsanläggning eller
anläggning för tillverkning av köttkonserver,
för en produktion av mer än 15 000 ton per år

12

15.1-1

15.1-3

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

15.1-6

74 000

26 000

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

25 000

8 800

Anläggning för beredning eller konservering
av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av
fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion
baserad på mer än 200 ton råvara per år

15.2-1

– 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 50 000 ton per år

52 000

18 000

– mer än 2 000 ton men högst 50 000 ton per
år

25 000

8 800

– mer än 100 000 ton per år

74 000

26 000

– mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton
per år

52 000

18 000

– mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per
år

25 000

8 800

– mer än 200 ton men högst 2 000 ton per år
Anläggning för beredning eller konservering
av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på mer än 2 000 ton
råvara per år

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor
eller fetter för en produktion av mer än 1 000
ton per år

SFS 1998:940

15.3-1

15.4-1

Anläggning för tillverkning av margarin eller
andra ätbara beredningar av animaliska eller
vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 1 000 ton per år

15.4-3

25 000

8 800

Mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med
undantag av glass) för en produktion baserad
på en invägning av mer än 50 000 ton per år

15.51-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av glass för en
produktion av mer än 5 000 ton per år

15.52-1

25 000

8 800

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 beredda
djurfoder för en produktion av mer än 50 000
ton spannmålsfodermedel eller mer än 1 000
ton annat fodermedel per år

15.7-1

25 000

8 800
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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

Anläggning för tillverkning av socker

15.83-1

52 000

18 000

Anläggning för tillverkning av choklad eller
konfektyr för en produktion av mer än
20 000 ton per år

15.84-1

52 000

18 000

Anläggning för rostning av kaffe för en produktion av mer än 3 000 ton per år

15.86-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av jäst

15.89-1

74 000

26 000

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 där destillation
förekommer

15.9-1

52 000

18 000

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

15.96-1

– mer än 20 000 kubikmeter maltdryck per år

52 000

18 000

– mer än 5 000 men högst 20 000 kubikmeter
maltdryck per år

25 000

8 800

10 300

3 600

– mer än 2 000 ton per år

74 000

26 000

– mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton per
år

52 000

18 000

– mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år

25 000

8 800

– mer än 1 000 ton per år

74 000

26 000

– mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år

25 000

8 800

– mer än 1 000 ton per år

74 000

26 000

– mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år

25 000

8 800

Anläggning för framställning av malt

15.97-1

Verksamhetsgrupp
TEXTILVARUPRODUKTION M.M.
Anläggning för blekning, färgning eller
annan beredning av textilmaterial, för en produktion av mer än 200 ton textilier eller garner per år

17-1

Verksamhetsgrupp
PÄLSSKINNS- OCH LÄDERBEREDNING
Anläggning för garvning eller annan beredning av pälsskinn för en produktion baserad
på mer än 100 ton råvara per år

Anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på
mer än 100 ton råvara per år
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18.3-1

19.1-1

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

Avgift i kronor om

SFS 1998:940

länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

Verksamhetsgrupp
TRÄVARUPRODUKTION
Sågverk eller anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning där mer än 60 000 kubikmeter
toppmätt volym råvara (rundvirke) eller
kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år

20-1

– mer än 200 000 kubikmeter per år

52 000

18 000

– mer än 60 000 men högst 200 000 kubikmeter per år

25 000

8 800

25 000

8 800

– mer än 20 000 ton per år

113 000

40 000

– högst 20 000 ton per år

52 000

18 000

Anläggning för tillverkning av fanér, plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån

20.2-1

Anläggning för tillverkning av träfiberskivor

20.203-1

Verksamhetsgrupp
MASSA-, PAPPERS- OCH PAPPERSVARUPRODUKTION
Anläggning för tillverkning av mekanisk
eller kemimekanisk massa eller returfibermassa

21.111-1

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

113 000

40 000

– för en produktion av högst 200 000 ton per
år

74 000

26 000

113 000

40 000

– med blekeri för en produktion av mer än
300 000 ton per år

250 000

87 000

– med blekeri för en produktion av högst
300 000 ton per år

187 000

66 000

– utan blekeri

150 000

52 000

– med blekeri för en produktion av mer än
300 000 ton per år

250 000

87 000

– med blekeri för en produktion av högst
300 000 ton per år

187 000

66 000

– utan blekeri

150 000

52 000

74 000

26 000

Anläggning för tillverkning av halvkemisk
massa

21.111-2

Anläggning för tillverkning av sulfatmassa

21.112-1

Anläggning för tillverkning av sulfitmassa

Anläggning för ointegrerad tillverkning av
papper eller kartong

21.113-1

21.12-1
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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
GRAFISK OCH FOTOGRAFISK PRODUKTION
Tryckeri där tryckning sker med heatsetteknik

22.2-1

25 000

8 800

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år eller där
processavloppsvatten omhändertas och mer
än 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år

74.814-1

– mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material framkallas per år

25 000

8 800

– mer än 15 000 men högst 50 000 kvadrat meter fotografiskt material framkallas per år

10 300

3 600

10 300

3 600

– med utsläpp av processavloppsvatten:

– där processavloppsvatten omhändertas
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 gasformiga
bränslen

40.2-1

52 000

18 000

Anläggning för raffinering av mineraloljor

23.2-1

– mer än 500 000 ton mineralolja per år

250 000

87 000

– högst 500 000 ton mineralolja per år

150 000

52 000

74 000

26 000

Anläggning för behandling, framställning
eller lagring av kärnbränsle

23.3-1

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 industrigaser 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- eller
garvämnen där tillverkningen omfattar
endast fysikaliska processer

24.12-2

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av oorganiska
kemiska produkter där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner (dock ej tillverkning
av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter)

24.13-1

187 000

66 000

– anläggning för tillverkning av klor eller
natriumhydroxid (klor-alkali) med amalgammetoden
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

– anläggning för tillverkning av oorganiska
kemiska produkter med undantag av klor
eller natriumhydroxid (klor-alkali) med
amalgammetoden

Avgift i kronor om

SFS 1998:940

länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen
150 000

52 000

Anläggning för tillverkning av oorganiska
kemiska produkter där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer

24.13-2

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av organiska
baskemikalier där tillverkningen omfattar
kemiska reaktioner

24.14-1

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av organiska
baskemikalier där tillverkningen omfattar
endast fysikaliska processer

24.14-2

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av gödselmedel
eller oorganiska kväveprodukter, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner

24.15-1

187 000

66 000

Anläggning för tillverkning av basplastpolymerer där tillverkningen omfattar kemiska
reaktioner

24.16-1

– tillverkning av basplastpolymerer av epoxieller polymetanpolymerer där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner

74 000

26 000

– tillverkning av basplastpolymerer med
undantag av epoxi- eller polymetanpolymerer

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av basplastpolymerer, där tillverkningen omfattar endast
fysikaliska processer

24.16-2

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av syntetiskt
basgummi, där tillverkningen omfattar
kemiska reaktioner

24.17-1

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av syntetiskt
basgummi där tillverkningen omfattar endast
fysikaliska processer

24.17-2

25 000

8 800

Anläggning för kemisk eller biologisk tillverkning av bekämpningsmedel eller andra
lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter

24.2-1

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter, där tillverkningen
omfattar endast fysikaliska processer

24.2-2

25 000

8 800

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

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

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

24.41-3

74 000

26 000

Anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser eller naturläkemedel genom
extraktion ur biologiskt material

24.41-4

52 000

18 000

Anläggning för tillverkning av läkemedel
genom enbart fysikaliska processer (farmaceutisk tillverkning)

24.42-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av ytaktiva
ämnen, där tillverkningen omfattar kemiska
reaktioner

24.5-1

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter,
där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska
processer, för en produktion av mer än 1 000
ton per år

24.5-2

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av krut eller
andra sprängämnen, där tillverkningen
omfattar kemiska reaktioner

24.61-1

113 000

40 000

Anläggning för tillverkning av krut eller
andra sprängämnen eller pyrotekniska artiklar, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer

24.61-2

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av ammunition

29.6-1

10 300

3 600

Anläggning för tillverkning av fotokemikalier där tillverkningen omfattar kemiska
reaktioner

24.64-1

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

Anläggning 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

Anläggning för tillverkning av organiska
kemiska produkter som inte ingår i någon
annan punkt och där tillverkningen omfattar
endast fysikaliska processer

24.66-2

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av regenererad
cellulosa

24.7-1

– mer än 5 000 ton per år

150 000

52 000

– högst 5 000 ton per år

74 000

26 000

Verksamhetsgrupp
GUMMI– OCH PLASTVARUPRODUKTION
Anläggning för tillverkning av gummivaror
genom vulkning för en produktion baserad
på mer än 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år

18

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

25.1-1

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

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

– mer än 10 000 ton per år

52 000

18 000

– mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
år

25 000

8 800

– mer än 100 ton polyester eller motsvarande
per år

25 000

8 800

– mer än 10 ton men högst 100 ton polyester
eller motsvarande per år

10 300

3 600

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare
polymerisation av basplastpolymerer, för en
produktion av mer än 10 ton per år

Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation av basplastpolymerer
och där tillverkningen omfattar kalandrering
eller beläggning

SFS 1998:940

25.2-1

25.2-3

Verksamhetsgrupp
PRODUKTION AV 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

26.1-1

– mer än 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) eller mer än 2 000 ton
kristall (halvkristall) hanteras per år

52 000

18 000

– mer än 100 ton men högst 1 000 ton tung
blykristall eller blykristall (helkristall) eller
mer än 500 ton men högst 2 000 ton kristall
(halvkristall) hanteras per år

25 000

8 800

– mer än 5 ton men högst 100 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) eller
mer än 5 ton men högst 500 ton kristall
(halvkristall) hanteras per år

10 300

3 600

– mer än 20 000 ton annat glas hanteras per
år

74 000

26 000

– mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton
annat glas hanteras per år

52 000

18 000

– mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton
annat glas hanteras per år

25 000

8 800

– mer än 500 ton men högst 1 000 ton annat
glas hanteras per år

10 300

3 600

74 000

26 000

Anläggning för tillverkning av glas eller
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 mineralull
(glasull eller stenull)
– mer än 10 000 ton per år

26.1-2

26-1
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

– högst 10 000 ton per år

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen
25 000

8 800

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 keramiska
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

Anläggning för tillverkning av cement

26.51-1

150 000

52 000

Anläggning för framställning av kalk, krita
eller kalkprodukter för en produktion av mer
än 10 000 ton per år

26.52-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av varor av lättbetong

26.611-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av varor av gips

26.62-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av asbest eller
asbestbaserade produkter

26.829-1

52 000

18 000

Anläggning för tillverkning av lättklinker

26.829-2

25 000

8 800

– mer än 1 000 000 ton per år

250 000

87 000

– mer än 100 000 ton per år men högst
1 000 000 ton per år

187 000

66 000

74 000

26 000

– för en produktion av mer än 50 000 ton per
år

74 000

26 000

– för en produktion av högst 50 000 ton per
år

52 000

18 000

27-3

52 000

18 000

27-4

150 000

52 000

– för en produktion av mer än 80 000 ton per
år

250 000

87 000

– för en produktion av mer än 20 000 ton
men högst 80 000 ton per år

150 000

52 000

– för en produktion av mer än 3 000 ton men
högst 20 000 ton per år

74 000

26 000

Verksamhetsgrupp
STÅL- OCH METALLPRODUKTION
Järn- eller stålverk med masugn, tunnelugn,
ljusbågsugn eller AOD-konverter

27-1

– högst 100 000 ton per år
Järn- eller stålverk utan smältugn men med
varm- eller kallvalsning

Järn- eller stålverk med induktionsugnar,
ESR-anläggning
Ferrolegeringsverk
Anläggning för pyro-, elektro- eller hydrometallurgisk framställning av icke-järnmetallprodukter ur malm, anrikad malm, stoft
eller koncentrat
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27-2

27.4-1

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

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

– för en produktion av högst 3 000 ton per år

25 000

8 800

– för en produktion av mer än 80 000 ton per
år

187 000

66 000

– för en produktion av mer än 20 000 ton
men högst 80 000 ton per år

113 000

40 000

– för en produktion av mer än 3 000 ton men
högst 20 000 ton per år

52 000

18 000

– för en produktion av högst 3 000 ton per år

25 000

8 800

Anläggning för smältning eller raffinering av
icke-järnmetaller ur annan råvara än malm,
anrikad malm, stoft eller koncentrat

SFS 1998:940

27.4-2

Verksamhetsgrupp
PRODUKTION AV ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd
eller kabel

31.3-1

25 000

8 800

Anläggning för tillverkning av batterier eller
ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår

31.4-1

150 000

52 000

Anläggning för tillverkning av batterier eller
ackumulatorer där inte kadmium, bly eller
kvicksilver ingår

31.4-2

52 000

18 000

Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder

31.6-1

150 000

52 000

Byggande av plattformar som är avsedda att
användas vid utvinning av olja eller gas inom
havsområden samt annan, än helt tillfällig,
ankring eller förtöjning av plattformar för
reparation, ombyggnad eller annan anledning

35.11-1

150 000

52 000

Plattform för verkstad på vattnet när fråga är
om förläggning nära kusten för montering,
utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll
eller liknande åtgärd

35.11-2

74 000

26 000

Verksamhetsgrupp
VERKSAMHETER MED PLATTFORMAR

Verksamhetsgrupp
VERKSAMHETER FÖR EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
Anläggning för förgasning eller förbränning
med en total installerad tillförd effekt av mer
än 200 MW

40-1

– gasturbinanläggning

25 000

8 800

– övriga anläggningar

113 000

40 000

– mer än 100 MW men högst 200 MW

52 000

18 000

– mer än 10 MW men högst 100 MW

25 000

8 800

74 000

26 000

Anläggning för förgasning eller förbränning
med en total installerad tillförd effekt av mer
än 10 MW men högst 200 MW

Kärnkraftverk eller andra kärnreaktorer

40-2

40.1-1
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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

Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 200 MW

40.1-3

10 300

3 600

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

Anläggning för utvinning – på annat sätt än
genom vattentäkt – av värme eller kyla ur
mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uteffekt av mer än 10 MW

40.3-1

10 300

3 600

Hamnar, lastnings- eller lossningskajer som
medger trafik med fartyg på mer än 1 350 ton

63.22-1

52 000

18 000

Civil flygplats med instrumentbana längre än
1 200 m

63.23-1

– mer än 50 000 landningar per år

187 000

66 000

– mer än 20 000 men högst 50 000 landningar per år

113 000

40 000

– mer än 5 000 men högst 20 000 landningar
per år

52 000

18 000

Verksamhetsgrupp
INFRASTRUKTUR

– högst 5 000 landningar per år
Flottiljflygplats eller civil flygplats som är
avsedd även för militärt flyg med en banlängd av mer än 1 200 m

25 000
75.224-1

8 800
18 000

Verksamhetsgrupp
SKJUTBANOR OCH SKJUTFÄLT
Skjutbana, skjutfält samt annan anläggning
som disponeras av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk och som är stadigvarande inrättad för användning (inklusive
destruktion) av skarp ammunition eller
sprängämnen utomhus
– skjutbana för enbart finkalibrig ammunition

1 800

– övriga anläggningar

3 600

Civilt skjutfält som är stadigvarande inrättat
för användning (inklusive destruktion) av
skarp ammunition eller sprängämnen
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75.225-1

29.6-2

10 300

3 600

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

Avgift i kronor om

SFS 1998:940

länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen

Verksamhetsgrupp
HÄLSO– OCH SJUKVÅRD
Akutsjukhus

85.11-1

25 000

8 800

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel

85.14-1

10 300

3 600

74.702-1

10 300

3 600

Verksamhetsgrupp
TANKRENGÖRING
Anläggning för tvättning av tankar eller fat
som används för förvaring eller för transport
av kemiska produkter
Verksamhetsgrupp
AVLOPPSRENING
Avloppsanläggning som är dimensionerad
för mer än 2 000 personekvivalenter

90.001-1

– mer än 100 000 personekvivalenter

113 000

40 000

– mer än 20 000 men högst 100 000 personekvivalenter

52 000

18 000

– mer än 2 000 men högst 20 000 personekvivalenter

25 000

8 800

Verksamhetsgrupp
HANTERING AV SKROT OCH ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL
Anläggning för återvinning av skrot eller
avfall genom fragmentering eller annan bearbetning samt skrotupplag, om den hanterade
avfallsmängden skrot eller avfall är mer än
10 000 ton per år eller om skrotet innehåller
isolerolja (omfattar inte farligt avfall)

37-1

– 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 för sortering
är mer än 75 000 ton per år

25 000

8 800

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

10 300

3 600

– den hanterade avfallsmängden för omlastning är mer än 10 000 ton per år

5 200

1 800

10 300

3 600

Anläggning för sortering eller omlastning av
avfall, om den hanterade avfallsmängden är
mer än 10 000 ton per år (omfattar inte farligt
avfall)

Anläggning för mellanlagring av avfall, om
tillfört avfall lagras kortare tid än ett år och
den totala avfallsmängden är mer än 10 000
ton vid något enskilt tillfälle under året
(omfattar inte farligt avfall)

90.002-1

90.002-3
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

Anläggning för deponering, förbränning eller
annan behandling av avfall om den tillförda
mängden avfall är mer än 100 000 ton per år
(omfattar inte farligt avfall)

90.004-1

Anläggning för deponering, förbränning eller
annan behandling än biologisk behandling av
avfall om den tillförda mängden avfall är mer
än 50 ton men högst 100 000 ton per år
(omfattar inte farligt avfall)

90.004-2

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen
113 000

40 000

– 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 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
1 000 ton men högst 10 000 ton per år

10 300

3 600

– 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 mottagning, omlastning eller
mellanlagring av sådant farligt avfall som
avses i förordningen (1996:971) om farligt
avfall

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

– den tillförda mängden är mer än 25 000
ton per år

250 000

87 000

– den tillförda mängden är mer än 5 000
ton men högst 25 000 ton per år

74 000

26 000

Anläggning för biologisk behandling av
avfall om den tillförda mängden avfall är mer
än 200 ton men högst 100 000 ton per år
(omfattar inte farligt avfall)

Uppläggning eller utsläpp av fast avfall
(omfattar inte farligt avfall) eller något annat
fast ämne på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte bedöms som ringa

90.003-1

Verksamhetsgrupp
HANTERING AV FARLIGT AVFALL

– behandling genom förbränning:
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

– den tillförda mängden är mer än 1 000
ton men högst 5 000 ton per år

Avgift i kronor om

SFS 1998:940

länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen
25 000

8 800

– den tillförda mängden är mer än 25 000
ton per år

113 000

40 000

– den tillförda mängden är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per år

52 000

18 000

– den tillförda mängden är mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton per år

25 000

8 800

– annan behandling än förbränning:

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
högst 1 000 ton per år

90.006-2

– behandling genom förbränning

25 000

8 800

– annan behandling än förbränning

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

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

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
högst 20 000 ton per år

90.006-5

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

25 000

8 800

– den tillförda mängden är högst 10 000 ton
per år

10 300

3 600

– den tillförda mängden är mer än 25 000 ton
per år

187 000

66 000

– den tillförda mängden är mer än 1 000 ton
men högst 25 000 ton per år

113 000

40 000

25 000

8 800

Anläggning för deponering av sådant farligt
avfall som avses i förordningen (1996:971)
om farligt avfall om den tillförda mängden är
mer än 1 000 ton per år

Anläggning för deponering av sådant farligt
avfall som avses i förordningen (1996:971)
om farligt avfall om den tillförda mängden är
högst 1 000 ton per år
– den tillförda mängden är högst 1 000 ton
per år

90.006-6

90.006-7
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Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- Kod enligt
pliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
SNI

– deponering av högst 1 000 ton kvicksilverhaltiga belysningskällor per år
Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon

Avgift i kronor om
länsstyrelse kommun
utövar
utövar
tillsynen
tillsynen
10 300

3 600

10 300

3 600

90.004-4

187 000

66 000

93.03-1

10 300

3 600

90.006-8

Verksamhetsgrupp
HANTERING AV RADIOAKTIVT AVFALL
Anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle,
kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
eller strålskyddslagen (1988:220)
Verksamhetsgrupp
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium
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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
Träskyddsbehandling genom tryck- eller
-i1
vacuumimpregnering där träskyddsmedel
används
– mer än 10 000 kubikmeter per år
52 000
18 000
– mer än 500 kubikmeter men högst 10 000
25 000
8 800
kubikmeter per år
– högst 500 kubikmeter per år
10 300
3 600
Träskyddsbehandling genom doppning där
-i2
träskyddsmedel används
– mer än 10 000 kubikmeter per år
52 000
18 000
– mer än 500 kubikmeter men högst 10 000
25 000
8 800
kubikmeter per år
– högst 500 kubikmeter per år
10 300
3 600
Kemisk, elektrolytisk eller termisk ytbehand-y1
ling av metall (t.ex. kromatering, anodisering, svartoxidering, passivering), annan
beläggning med metall, betning med undantag av betning med betpasta, fosfatering med
undantag av järnfosfatering, våttrumling av
annan metall än aluminium eller stål
– varmförzinkning med uppsamling och filter
för flussrök med en förbrukning av
– mer än 10 000 ton zink per år
25 000
8 800
– mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
10 300
3 600
zink per år
– mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink
5 200
1 800
per år
– högst 100 ton zink per år
2 400
800
– varmförzinkning utan uppsamling och filter
för flussrök med en förbrukning av
– mer än 10 000 ton zink per år
52 000
18 000
– mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
25 000
8 800
zink per år
– mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink
10 300
3 600
per år
– högst 100 ton zink per år
5 200
1 800
– annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av
– mer än 10 000 kubikmeter per år
52 000
18 000
– mer än 1 000 kubikmeter men högst
25 000
8 800
10 000 kubikmeter per år
– mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
10 300
3 600
kubikmeter per år
– högst 100 kubikmeter per år
5 200
1 800
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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
– annan ytbehandling utan utsläpp av pro10 300
3 600
cess- eller sköljvatten men med utsläpp av
stoft
2 400
800
– annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten eller stoft
Borttagning av lack eller färg från material av
-a1
25 000
8 800
metall med termiska eller kemiska metoder
för mer än 10 ton metallgods per år
Gjutning för en produktion av mer än 100 ton
-g1
per år av järn, stål, aluminium eller magnesium
– gjuteri där form- eller kärnsand används:
– mer än 10 000 ton per år
52 000
18 000
– mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
25 000
8 800
per år
– mer än 200 ton men högst 1 000 ton per
10 300
3 600
år
– mer än 100 ton men högst 200 ton per år
5 200
1 800
– gjuteri där form- eller kärnsand inte
används:
– mer än 10 000 ton per år
25 000
8 800
– mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
10 300
3 600
per år
– mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
5 200
1 800
år
Gjutning för en produktion av mer än 20 000
-g3
150 000
52 000
ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium
Gjutning för en produktion av mer än 10 ton
-g4
men högst 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium
– mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton
113 000
40 000
per år
– mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per
74 000
26 000
år
– mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per
25 000
8 800
år
– mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år
10 300
3 600
– mer än 50 ton men högst 200 ton per år
5 200
1 800
– mer än 10 ton men högst 50 ton per år
2 400
800
Verkstadsindustri med mer än 100 000 kva-v1
150 000
52 000
dratmeter verkstadsyta (exklusive yta för
enbart montering)
Verkstadsindustri med mer än 20 000 men
-v2
högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta
(exklusive yta för enbart montering)
– mer än 20 maskinbearbetningsplatser
74 000
26 000
– högst 20 maskinbearbetningsplatser
52 000
18 000
Verkstadsindustri med högst 20 000 kvadrat-m1
25 000
8 800
meter verkstadsyta (exklusive yta för enbart
montering) där det förekommer metallbearbetning och där antalet maskinbearbetningsplatser är fler än 20
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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

Förbrukning av mer än 500 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja, eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg) per
år
Förbrukning av mer än 5 ton men högst 500
ton halogenerade organiska lösningsmedel
eller förbrukning av mer än 10 ton men högst
500 ton organiska lösningsmedel (dock ej
mineralolja, eller vegetabilisk olja i ark- och
tidningsoffsetfärg) per år
– mer än 200 ton men högst 500 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år
– mer än 50 ton men högst 200 ton organiska
eller halogenerade organiska lösningsmedel
per år
– mer än 20 ton men högst 50 ton organiska
eller halogenerade organiska lösningsmedel
per år
– mer än 5 ton men högst 20 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller mer än
10 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel per år
Framställning av produkter där mer än 500
ton organiska lösningsmedel ingår per år
Framställning av produkter där mer än 10 ton
halogenerade organiska lösningsmedel ingår
per år
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år
Hantering av mer än 50 000 ton olja eller
andra kemiska produkter per år
Lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per år
Lagring av timmer på land med begjutning av
vatten eller anläggning för lagring av timmer
i vatten, om lagerkapaciteten är mer än
10 000 kubikmeter toppmätt volym

-o1

150 000

52 000

-o2

74 000

26 000

52 000

18 000

25 000

8 800

10 300

3 600

-o4

25 000

8 800

-h1

25 000

8 800

-h3

10 300

3 600

-h4

10 300

3 600

-k1

25 000

8 800

-n1

52 000

1 800

-t1

10 300

3 600
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AVDELNING 2
Annan än i avdelning 1 angiven miljöfarlig verksamhet som har prövats efter
föreläggande att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken.
Avgift: 3 000 kronor.
AVDELNING 3
Annan än i avdelning 1 och 2 angiven miljöfarlig verksamhet som har prövats frivilligt enligt 9 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken.
Avgift: 1 000 kronor.
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