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Taxebilaga 2
Avgiftsk lasser för miljöfarlig verksamhet
Följande förko rtnin gar används i tabellen:
KK= Klassn ingskod, TF= Tidsfa ktor, PN = Prövningsnivå
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Beskrivning

JORDBRUK
Diurhållning m.m.

1.20- 1

6

C

An läggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter, dock ej
inhägnad.
Med en djurenhet avses
I. en mjölk.ko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kal var avses nötkreatur upp till sex
månaders ålder, ka lvar yngre än en månad räknas till moderdj uret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas
som suggor),
5. tio slakts vin eller avelsgaltar, to lv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även
obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp ti ll sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inkl usive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som
värphöns),
I 0. tvåhu ndra unghöns upp ti ll sexton veckors ålder,
I I. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller ki ll ingar upp till sex månaders ålder. För andra dj urarter
motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande I 00 ki logram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det
lägsta antalet djur.
Anmäln ingspl ikt en ligt denna beskri vning gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.1 0 eller 1. 11 .
1.20-2
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An läggning med stadigvarande djurhållning med mer än I 00 djurenheter men högst
200 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
I. en mjölk.ko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex
månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt,
sex månader eller äldre,
4. tre suggor, ink lusive smågrisar upp ti ll tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas
som suggor),
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5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, to lv veckor eller äldre (som slaktsv in räknas även

obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders å lder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp til l åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyc klingmödrar räknas som
värphöns),
I 0. tvåhund ra unghöns upp til l sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkyckl ingar,
12. etthund ra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kyckli nga r och ungar upp til l en
veckas ålder,
13. femton strutsfaglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp ti ll
en veckas ålder,
14. tio far eller getter, sex månader el ler äldre, eller
15. fy rtio lamm eller kill ingar upp ti ll sex månaders ålder. För andra djurarter
motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig samman lagd utsöndring
motsvarande I 00 kilogram kväve eller 13 ki logram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternati v av kväve eller fosfor som ger det
lägsta antalet djur.
Anmälningspl ikt enligt denna beskri vni ng gäller inte
I . renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspl iktig enligt 1. 10 eller 1. 11.
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Od ling
Uppod ling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.
FISKOD LING M.M.
Fiskodling eller övervintring av fi sk där mer än 1,5 ton foder förbru kas per ka lenderår,
om inte verksa mheten är ti llståndspliktig enligt 5. 10.
UT VINN ING, BRYTN ING OCH BEARBETN ING AV TORV, OLJA, GAS,
KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M
Berg, naturgrus och andra jordarter

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än I O 000 ton natu rgrus (totalt uttagen
mängd).
Täkt fö r markinnehavarens husbehov av högst I O 000 ton naturgrus (totalt uttagen
mängd).
Täkt fö r markinnehavarens husbehov av
I . mer än I O 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anmäln ingsplikt enligt denna beskrivni ng gäller inte om verksamheten
I . om fattas av bearbetnings koncession enligt lagen ( 1985:620) om vissa
torvfyndigheter, eller
2. är tillståndsp liktig enligt 10. 10 eller 10. 11.
Täkt för markin nehavarens husbehov av
I . högst I O000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kub ikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anläggning fö r sorteri ng eller krossni ng av berg, naturgrus eller and ra j ordarter
I. inom område som omfattas av detalj plan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanfö r område som omfattas av detalj plan eller områdesbestämmelser, om
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.
An läggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jorda1ter
1. inom område som om fattas av detalj plan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detalj plan eller områdesbestämmelser, om
verksamheten bedri vs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en
to lvmånadersperi od.
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An läggn ing fö r framställ ni ng, bearbetning eller omvand ling av bränsle el ler
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
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LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
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An imalis ka råvaror
Slakteri fö r en prod uktion baserad på mer än 50 ton slaktv ikt per kal enderår, om
verksam heten inte är ti llståndspliktig en ligt 15. 10 eller 15.20.
Anläggn ing för fram stäl lning av li vsmedel med beredning och behandli ng av
ani maliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än I O 000 ton men
högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmä ln ingspli ktig
enligt 15.80.
Anläggning för framstä ll ni ng av livsmedel med beredning och behandling av
an imal iska råvaror - chark och styckning - fö r en prod uktion av mer än 400 ton men
högst I O000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmä lningspliktig
en ligt 15. 80.
An läggning för framställning av livsmedel med beredning och behandl ing av
animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än I O 000
ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksa mheten inte är
anmälningsp li ktig enligt 15.80.
Anläggn ing fö r framställning av livsmedel med beredning och behandling av
an imaliska råvaror (utom mjölk, fi sk och skaldjur) fö r en produktion av mer än 400 ton
me n högst I O 000 ton produkter per ka lenderår, om verksamheten inte är
anmälningspli kt ig enligt 15.80.

C

Vegetabiliska råvaror
Bageri som förbrukar mer än 15 ton tonjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om
verksamheten inte är ti llståndsp liktig en ligt 15.90.
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Beskrivning

Rökeri fö r en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per
kalenderår.
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per
kalenderår.

Beskrivning

Anläggning för beredn ing e ller konserveri ng av frukt, bär, rotfrukter e ller grönsaker fö r
en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per ka lenderår.
Anmälningspl ikt enligt denna beskri vning gäller inte
I. beredning eller konserveri ng genom endast frysning eller torkni ng,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndsp liktig enligt 15.90 eller 15. 11 0.
Anläggning för endast tvättning eller rensn ing av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker
för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
av loppsreningsverk som är till ståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggn ing för tillverkni ng av kvarn prod ukter för en produktion av mer än 50 000
ton per ka lenderår, om verksamheten inte är ti llståndsp liktig enligt 15.90.
Anläggning för ti llverkn ing av kvarnprod ukter fö r en produktion av mer än I 000 ton
men högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är ti llståndspliktig enligt
15.90.
Siloanläggning för torkni ng, rensning eller lagring av spannmål med en
lagri ngskapacitet av mer än I O 000 to n.
An läggning fö r tillverkni ng av stärke lse, stärkelsederivat eller socker, om
verksamheten inte är til lståndspliktig enligt 15.90 eller 15. 150.
M.iölk, o lj or, fetter m. m.
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Anläggning för framställ ning av mj ölkprodukter (med undantag av glass) för en
produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillstånds pliktio enligt 15. 170.
Anläggning fö r framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en
produktion baserad på en invägni ng av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds Iikti enligt 15. 170.
An läggning fö r framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) fö r en
produktion baserad på en in vägning av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är ti llståndspli kti g enl igt 15. 170.
Anläggning för framställ ning eller raffineri ng av vegetabiliska eller animaliska oljor
eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter fö r en produktion av mer än I 00
ton per kalenderår, om verksamheten inte är ti llståndspli ktig enl igt 15.40, 15.90,
15. 170eller 15.1 90.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än I O ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspli ktig enligt 15.90, 15. 170, eller
15.2 10.
Dr eker m.m.
Anläggning för framställ ning av råsprit eller av alkoho lhaltiga drycker ge nom jäsning
eller destillation, motsvarande mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.
Anläggning fö r framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning
e ller desti llation, motsvarande mer än I 00 ton men högst 500 ton ren etanol per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktio enligt 15.230.
Anläggning för framställning av råsprit ell er av alkoholhaltiga drycker genom jäsning
eller destillation, motsvarande mer än I O ton men högst I00 ton ren etanol per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspli ktig enligt 15.230.
Bryggeri eller annan anläggning för framställ ning av malt eller mer än I 000
kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medfö r utsläpp av vatten
som leds till ett externt av loppsreningsverk som är tillståndspli ktigt en ligt 90. 10.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15.90.
Annan li vs medelstillverknin
Anläggning för ti ll verkning av mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.
Anmälningsplikt enl igt denna beskriv ning gäller inte om verksamheten är
ti llståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för ti llverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
An mälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
til lståndspli ktig enligt 15.90.
An läggning för ti ll verkn ing av mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
Anrnäln ingsplikt enl igt denna beskri vning gäller inte om verksamheten är
ti llstånds liktig enl igt 15.90.
Anläggning fö r tillverkn ing av mer än I 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
Anmälningspli kt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspli ktig enligt 15.90.
Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspli kti g en ligt 15.90.
Anläggning för rostning av mer än I 00 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vning gäller inte om verksa mheten är
tillståndspliktig enligt 15.90.

Anläggning för fra mställ ning av mer än I 5 000 ton slakteriprodu kter per kalenderår,
om verksa mheten
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a) inte är ti llstånds- eller anmä lningspliktig enligt någon av beskrivningarn a i 15. 1015.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett extern t avloppsreningsverk som är
tillståndspli ktigt enligt 90. 10.
Anläggning fö r fram stäl lning av mer än 15 000 ton andra livsmedel, om
verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmä lningspliktig enligt någon av beskri vningarna i 15. 1015.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90. 10 .
Anläggni ng för framställning av mer än I 000 men högst 15 000 ton livsmedel, om
verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.1 015.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90 . 10.
Anläggning fö r yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska
produkter som inte sker i någon ti llstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
15. 10- 15.300.
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Foder
Anläggning fö r malning, blandn ing eller pelletering av råvaror till bruksfärd igt
dj urfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 50 000 men högst I 00 000 ton
spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsa mma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
I. tillverkning av oljekakor frå n vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330,
90.240, 90.250 eller 90.260 .
Anläggning fö r malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt
djurfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 5 000 men högst 50 000 ton
spann målsfoder.
Med span nmålsfoder avses detsa mma som i 15.330 .
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
I. tillverkn ing av oljekakor frå n vegetabi liska olj or eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330,
90 .240, 90.250 eller 90 .260.
Anläggning för matn ing, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt
djurfoder, fö r en produktion per kalenderår av mer än 5 000 men högst 15 000 ton
annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330 .
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
I. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330,
90.240, 90.250 eller 90 .260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror ti ll bruksfärdigt
djurfoder, fö r en produktion per kalenderår av mer än 500 men högst 5 000 ton annat
foder.
Med spannmåls foder avses detsamma som i 15.330 .
Anmälningsplikt enligt denna beskri vning gäller inte
I. tillverkning av oljekakor från vegetabil iska oljor e ller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälnings pli ktig enligt 15.320, 15.330,
90 .240, 90.250 eller 90 .260.
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Beskrivning

Anläggning fö r förbehandl ing eller färgning av mer än I O ton fi brer eller textil ier per
kalenderår eller för annan beredn ing av mer än I O ton tex tilmateria l per kalenderår,
om verksamheten inte är ti llståndspliktig enligt 17. 10 eller 17.20.
PÄLS, S KINN OCH LÄDER

-
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Anläggning för fram ställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller j ordbruksprodukter, i form av träull,
trämjöl, fli s, spån eller liknande, baserad på mer än 2 0 000 kubikmeter men högst
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt den na beskrivning gäller inte till fä ll ig flisning.
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Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i fo rm av träu ll,
trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte til lfä llig flisning.

Anläggning för garvning e ller annan beredning av läder eller pälsskinn fö r en
produktion av mer än I00 ton färdigt läder e ller fä rdigt pälsski nn, om verksamheten
linte är tillståndsplikti.g enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.I
Anläggning för garvning eller annan beredni ng av läder eller pälsskinn för en
produktion av mer än 2 ton men högst I 00 ton färdi gt läder eller färd igt pälsskinn,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18. 10, 18.20 e ller 90.240.
TRÄVAROR

t

An läggning för yrkesmässig behandling av mer än I O 000 kubi kmeter trä med
träskyddsmedel genom tryck- el ler vakuumimpregnering eller doppni ng, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39 .1 0 eller 39.20.
Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 kub ikmeter men högst I O000
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39. 10 eller 39.20.
Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om
verksam heten inte är tillståndspliktig en ligt 39. 10 el ler 39.20.
Sågverk eller an nan anläggning för ti ll verkning av träprodukter genom sågning,
hyvling eller svarvning fö r en produktion av mer än 30 000 kubikmeter men högst 70
000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
20.20.
Sågverk eller annan an läggn ing för tillverkn ing av träprodukter genom sågning,
hyvl ing eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter men högst 30
000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är ti llståndspliktig enligt
20.20.
Sågverk eller annan anläggning för till verkning av träprodukter genom sågning,
hyvling ell er svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per ka lenderår.
Anläggning för fra mställn ing eller bearbetni ng av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i for m av träull,
trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än I 00 000 kubikmeter fas t mått per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vning gäller inte ti llfällig fli sning.
Anläggning för framställning eller bearbetn ing av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbru ksprodukter, i form av träull,
trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än I O 000 kubikmeter men högst
I 00 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anmälni ngspli kt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.
Anläggning fö r framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träul l,
trämjöl, fli s, spån eller li knande, baserad på mer än I 000 kubikmeter men högst I 0
000 kubikmeter fas t mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vni ng gäller inte till fäl lig fli sning.
Anläggning för fra mställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull,
trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enl igt denna beskrivning gäller inte till fä llig flisning.
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Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- e ller j ordbruksprodukter, i fo rm av
pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmäln in_g_sp likt enligt denna beskrivning gäller inte tillfälli g fli sning.
Anläggning för ti llverkning av mer än I O000 kub ikm eter
I. faner eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.
An läggning fö r til lverkn ing av högst I O 000 kub ikmeter
I. fa ner eller plywood, eller
2. högst 500 ku bikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.
An läggning för lagri ng av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mätt under bark (m3
fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagri ng av mer än 10 000 kubi kmeter timmer men högst 20 000
kubikmeter fast mått under bark (m3 fu b), om lagringen sker på land med
vatten begj utn ing och inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning fö r lagring av mer än 500 kub ikmeter timmer men högst 10 000
kub ikm eter fast mått under bark (m3 fub ), om lagri ngen sker på land med
vattenbegjutning och inte är ti llståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst I O 000 kubikmeter
timmer fas t mått under bark (1113 fub) i vatten, om lagringen inte är ti llståndspliktig
enligt 20.70.
Anläggning för lagring av mer än 500 kub ikm eter men högst 5 000 kub ikm eter
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig
enligt 20.70.
Anläggning fö r lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (1113
fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen
har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och
omfattar
I. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (1113 fub) på land med
begj utning av vatten, eller
2. mer än I O 000 kubi kmeter tim mer fas t mått under bark (1113 fu b) i vatten.
Anläggning fö r lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagri ngen
har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och
omfattar
I. högst 20 000 kub ikmeter timmer fast mått under bark (1113 fub) på land med
begj utn ing av vatten, eller
2. högst I O 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (1113 fub) i vatten.
MASSA, PAPPER OC H PAPP ERSVAROR

2 1. 50

Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller kaitong per
kalenderår, om verksamheten inte är ti llståndspliktig enligt 2 1.3 0 e ller 2 1.40.
Anläggning för framställning av högst I O ton papper, papp eller kartong per
kalenderår, om verksamheten inte är tillständspliktig enligt 2 1. 30 eller 2 1.40.
Anläggning för tillverkn ing av pappers- eller pappvaror med torr process
FOTOGRA FISK ELLER GRAFISK PRODU KT ION

KK

Rulloffsettryckeri där tryckn ing sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är
til lstånds- eller anmälningsplikti g enligt 39.20 eller 39.30.
Anläggning med tillverkning av metallklicheer.
Anläggni ng utan uts läpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av fi lm eller papperskopior framkallas per kalenderår om
verksamheten inte är tillståndspliktig enl igt 22.30.
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An läggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter
men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av fi lm e ller
papperskopior framkal las per kalenderår, om verksamheten inte är ti llståndspliktig
enligt 22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter
men högst 15 000 kvadratmeter fotografi skt material i form av film eller
papperskopior framkal las per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enl igt 22.30.
KEM ISKA PRODU KTER

An läggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt ti llverka
läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala.
An läggning för fram ställning genom desti llation av mer än 5 000 ton gas per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur
vegetab ilisk eller anima lisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan
icke industriell ska la.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller
oorganiska ämne n, i försöks-, pi lot- eller laboratorieskala eller an nan icke industriell
skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något kem isk produkt som,
en ligt föreskrifter om klassificering och märkning av kem iska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad e ller uppfyl ler kriterierna för att
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna " mycket giftig " " giftig
'
" , " frätande" , cancerframkallande, " mutagen" " reproduktionstoxisk"
eller
" mi lj öfarlig "
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspli ktig enligt någon annan beskrivni ng i denna bilaga.
An läggning för att genom endast fys ikaliska processer i industriell ska la till verka
I. mer än I O ton färg eller lack per kalenderår, om verksam heten inte är
ti llståndspliktig enligt 24.1 10,
2. mer än 5 000 ton gasform iga kemiska produkter per ka lenderår, om ti ll verkningen
sker genom destillation, eller
3. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är ti llståndspliktig enligt 24. 11 0.
Anmälningspli kt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
till ståndspli ktig enligt 39.20
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala ti ll verka
naturläkemedel genom extraktion ur bio logiskt material.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggni ng för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer
än I 000 ton men högst 2000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är ti llståndspli kti g enligt
24. 11 0.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vning gäller inte om verksamheten är
ti llståndspliktig enligt 39.20.
Anl äggning för att genom endast fys ikaliska processer i industriell ska la tillverka mer
än IO ton men högst I000 ton rengöri ngsmede l eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per ka lenderår, om verksamheten inte är ti llståndspliktig enligt
24. 11 0.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivni ng gäller inte om verksamheten är
tillståndspli ktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fys ikaliska processer, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke ind ustriell skala, yrkesmässigt tillverka
I. sprängämnen,
2. pyrotekniska artik lar,
3. ammunition,
4. mer än I O ton fä rg eller lack per kalenderår,
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5 . mer än I O ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter
per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
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Anläggning för att genom endast fys ikaliska processer tillverka mer än 100 ton
läkemedel (farmaceu tisk till verkning).
An mälningspli kt enligt denna beskrivning gäller inte
I. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är ti llståndspliktig en ligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysika liska processer till verka mer än 10 men
högst I00 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
An mälningspli kt enligt denna beskri vning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är ti llståndspliktig enli_gt 39.20.
Anläggning fö r att genom endast fysikaliska processer till verka mer än 500 kg men
högst I O ton läkemedel (farmaceutisk ti ll verknin g).
An111äl ningspl ikt enl igt denna beskrivning gäller inte
I. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att ge nom endast fysikaliska processer tillverka högst 500 kg
läkemedel (farmaceutisk till verkning).
Anmälningspli kt enligt denna beskrivning gäller inte
I. apotek och sjukhus, eller
2. 0111 ve rksamheten är ti llståndspli ktig enligt 39.20.
Anläggning fö r behandling av mellanprodukter, 0111 verksamheten inte är tillståndseller anmäln ingspliktig enligt någon av beskri vningarna i 24. 10-24.140.

I
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GUMMI- OCH PLASTVAROR
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Anläggning fö r att genom vulkning till verka gummi varor, om produktionen baseras
på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmäln ingspl ikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspli ktig enligt 25. 10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning fö r att genom vul kning tillverka gummi varor, om produktionen baseras
på mer än I 00 ton men högst 500 ton ovulkad gummib landning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt den na beskri vning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 .1 0, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom vulkning ti ll verka gummivaror, om produktionen baseras
på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandn ing per ka lenderår.
Anmäl ningsplikt en ligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller an mälningspli ktig enligt 25 .10, 39.20 eller 39 .30.
An läggning för att genom vul kning tillverka gummivaror, om produktionen baseras
på mer än I ton men högst 50 ton ovulkad gummibland ning per ka lenderår.
Anmälningspli kt enligt denna beskri vning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningsplikti g en ligt 25. 10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom ytterliga re polymerisation tillverka produkter av plast,
0111
I. produktionen baseras på mer än I ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksam heten inte är ti llståndspli ktig enligt 25 .20.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår
och inte omfattar ytterligare polymerisation, för ti ll verkning av produkter av plast
förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
Anmälningsplikt enl igt denna beskrivn ing gäller inte om verksamheten är
ti llstånds- eller anmälningspliktig enligt 39 .20 eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterl igare polymerisation, för
tillverkning av produkter av plast fö rutom endast mekanisk montering eller
mekanisk bearbetning.
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Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- el ler anmälningsp li ktig enligt 39.20 eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än I ton men högst 20 ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
Anmälningspli kt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
ti llstånds- eller anmäl ningspliktig enligt 39.20 eller 39.3 0.
An läggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår
och inte om fattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med
plast.
Anmäln ingsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningsp li ktig enl igt 39.20 eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än I O ton men högst 20 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningspli kt enligt denna beskri vning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspli ktig enligt 39.20 eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men högst I O ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller
ka landrering med plast.
Anmälningsplikt en ligt denna beskrivning gäller inte om verksam heten är
tillstånds- e ller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.
Anläggni ng där produktionen baseras på mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara
per ka lenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggn ing eller
kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspli ktig enligt 39.20 eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än I ton men högst 3 ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller
ka landrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- e ller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska prod ukter
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An läggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten
innebär att
I. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalenderår, e ller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förb rukas per kalenderår.
Anmäln ingsplikt enligt denna beskri vning gäller inte om verksamheten är
ti llståndspliktig enligt 26. 10 eller 26.20.
An läggning för ti ll verkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspli kti g
enligt 26. 10.
Anläggning för till verkning av mer än I00 ton keramiska produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är ti llståndspliktig enl igt 26.50 e ller 26.5 1.
Cement, beton~, ka lk, kri ta och g ips

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per
kalenderår, om inte verksamheten är ti llståndspli ktig enligt någon av
beskrivningarna i 26. 70- 26.90.
Anläggning fö r tillverkning av mer än 500 ton
I. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggn ing fö r till verkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
Asfaltverk eller oljegrusverk som stä ll s upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser.
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Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med deta lj plan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tol vmånadersperiod.
Anläggning för ti llverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspli kt ig enligt 90. 100 eller 90. 11 0.
Anläggning för till verkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten
sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per
ka lenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per ka lenderår.
Anläggning för till verkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten
sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst I 000 kvadratmeter per
kalenderår el ler den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
STÅL OCH METALL
Anläggning för gj utning för en produktion av mer än 10 tonjärn, stål, aluminium,
zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndsp liktig
enligt 27.40, 27.50 eller 27. I OI.
Anläggning för gj utning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och
magnesium, för en produktion av mer än I ton per kalenderår.
Tillståndspl ikt enligt denna beskri vning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.100, 27 .10 I eller 27 . 130.
YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
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Ytbehandlin2:, avfettning och fär2:bortta2:ni112: 111.m.
Anläggning för annan be läggning med metall än genom kemisk e ller elektrolytisk
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än I kubikmeter
av loppsvatten per ka lenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
I. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28 .30.
An läggning fö r kemisk eller elektrolyti sk ytbehandli ng av metall eller plast, om
verksamheten ger upphov till mer än I kubikmeter av loppsvatten per ka lenderår.
Anmälningspli kt enligt denna beskrivning gäller inte
I. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är til lståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20.
Anläggning, som omfattas av flera än två av fö lj ande punkter, för
I. j ärnfosfateri ng, om verksamheten inte är ti llståndspli ktig enligt 28. I 0,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov ti ll mer än 10 kub ikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger
upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per ka lenderår,
5. våttrumling av mer än I ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än I
ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metall förbrukning av mer än 50 kilogram men
högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metall beläggning med vakuum metod, om metall förbrukni nge n uppgår till mer
än 500 kil ogram per kalenderår.
Anläggn ing, som omfattas av högst två av följande punkter, för
I. järnfosfateri ng, om verksamheten inte är ti llståndspli kti g enligt 28. I 0,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än IO kubikmeter
avloppsvatten per ka lenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspli kti g enligt någon av beskrivn ingarna i 39. 10-39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger
upph ov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per ka lenderår,
5. våttrumling av mer än I ton metaller per ka lenderår e ller härdn ing av mer än 1
ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metall förbrukning av mer än 50 ki logram men
högst 2 ton per kalenderår, eller
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7. metall beläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer
än 500 kilogram per kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte
är anmälningspliktig enligt 28.70.
An läggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack
el ler färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig en ligt 28.80, 39. 10, 39.20
eller 39.40.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
An läggning för tillverkning eller reparation av kvicksi lverinnehållande ljuskäl lor.
Anläggning för till verkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING M.M.
An läggning för till verkn ing av fl er än I 00 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
An läggn ing för till verkning och sammansättning per kalenderår av
I. fl er än I 00 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, el ler
2. fler än I Omen högst I 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmäln ingsplikt enligt denna beskri vni ng gäller inte om verksamheten är
tillståndsp liktig enligt 34.3 0.
Anläggni ng för
I. tillverkning av j ärnvägsutrustning,
2. till verkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Anläggning där det förekommer maskinell meta ll bearbetning och där total
tank volym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmas kinerna är större än I O kubikmeter men högst 20
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig en ligt
någon av beskri vningarna i 34. 10-34.70, 35.1 0 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra styc ket.
Anläggning där det förekommer maskinell metall bearbetning och där total
tank volym för skärvätskor, processoljor och hydrau loljor i
metall bearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst I O
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspli ktig enligt
någon av beskri vningarna i 34.10-34.70, 35. 10 eller 35.20.
Med total tankvo lym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.
Anläggning där det förekommer maski nell metallbearbetning och där total
tank volym för skärväts kor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinern a är större än I kubikmeter men högst 5 kubikmeter,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 34. 10-34. 70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.
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FÖRBRUKNING AV ORGAN ISKA LÖSN INCSMEDEL
39.30

10

39.300 1

4

An läggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
I. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid dj uptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering e ller lackering,
3. mer än I ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk
produkt, som enl igt föreskrifter om kl assificering och märkn ing av kem iska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klass ificerad som "
misstänks kunna ge cancer" , "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador",
"kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantn ingsförmåga" eller "kan
ge fosterskador",
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 ki logram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggni ng av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än I kilogram i kemtvätt,
9. mer än IO ton i läderbeläggn ing,
10. mer än 5 ton i skotill verkning,
11 . mer än 5 ton i lam inering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i li mbeläggni ng,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvand ling av gummi, eller
15. mer än I O ton i utv inning av vegetabilisk olja eller an imaliskt fett eller
raffineri ng av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39. 10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39. 10 eller 39.20.

C

U

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
I. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackn ingar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. högst än I ton i ytrengöring, om lösnings med let innehåller någon kemisk
produkt, som enligt fö reskrifter om klassificering och märkni ng av kem iska
produkter som Kem ikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som"
misstänks ku nna ge cancer" , "kan ge cancer", "kan ge ärftliga ge netiska skador",
"kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fo1tplantningsförmåga" eller "kan
ge fosterskado r",
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordons lackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst I kilogram i kemtvätt,
9. högst IO ton i läderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
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11. högst 5 ton i lami nering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandli ng av gummi, e ller
15. högst I Oton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffineri ng av vegetabi lisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.1 0 andra stycket.
Anmälningspl ikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
anmälni ngspl iktig enligt 39.30 .
An läggning där det per kalenderår förbrukas mer än I ton halogenerade organiska
lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivn ing gäller inte om verksam heten är
tillstånds- eller anmäl ni ngspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.
Med förbruk ni ng avses detsamma som i 39. 10 andra stycket.
Anläggning där det per ka lenderår förbrukas högst I ton halogenerade organ iska
lösn ingsmede l. Med förbrukning avses detsamma som i 39. 10 andra stycket.
An läggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt I Oton men högst 25
ton organiska lösningsmedel. Anmälningspli kt enligt denna beskrivning gäller
inte om verksamheten är til lstånds- eller an mälningspl iktig enligt 39. I 0, 39.20,
39.30 eller 39.40.
Med förbruk ning avses detsamma som i 39. 10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst I O ton
organiska lösningsmedel. Anmälningspli kt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är ti llstånds- eller anmälningspliktig enligt 39. 10, 39.20, 39.30
eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39. IO andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 ton
organiska lösningsmede l. Med förbrukning avses detsamma som i 39 .10 andra
stycket.
Anläggning där det per ka lenderår förbrukas mer än 0,5 - men högst 2,5 ton
organiska lösningsmedel. Med förbrukn ing avses detsamma som i 39. 10 andra
stycket.
Anläggning där det per kalenderår förb rukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel. Med förbrukn ing avses detsamma som i 39. 10 andra stycket.
LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.
Anläggning fö r lagri ng av
I. gasformiga eller fl ytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter
eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och
samma ti ll fälle,2 . andra kemiska produkter än som avses i I, om
a) någon produkt enligt fö reskrifter om klassificering och märknin g av kemiska
produkter som Kemika lieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de ri skfraser som ingår i
faroklasserna "mycket gi ftig", "giftig", "frätande", " cancerframkal Iande"
'
mutagen" " reprod iktionstoxisk" eller " miljöfarlig " , och
'
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och
an läggningen har kapac itet för lagri ng av mer än I ton vid ett och samma tillfälle,
eller
3. andra kemiska produkter än som avses i I och 2 om det i anläggningen lagras
mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
An läggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränslefli s eller annat
träbränsle per ka lenderår.
GASFORM IGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

40.20

12

C

Gasformiga brä nslen
Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 23. 10, 23 .30 eller 40. 10.
Förbrän ning
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Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20
megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig en! igt 40.40 eller 40.50
(MBN 201 1-04-20 § 54)
Anläggning för förb ränn ing med en total insta llerad tillförd effekt av mer än 5
MW men högst 20 MW, om också annat bränsle används än eldningsolja eller
bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivn ing gäller inte
I. stationär förb ränn ingsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott,
eller
2. om verksamheten är till stånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40. 50,
40.5 1 ell er 40.70.
An läggning för förb ränn ing med en total installerad till förd effekt av mer än 500
kilowatt men högst 5 MW, om också annat bränsle används än eldn ingsolja eller
bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vni ng gäller inte
I. stationär förbränn ingsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott,
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50,
40.5 1 e ller 40. 70.
An läggn ing för förb ränn ing med en total installerad ti llförd effekt av mer än I 0
M W men högst 20 M W, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller
bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte,
I. stationär förbränn ingsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott,
eller
2. om verksamheten är ti llstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50,
40.5 1 eller 40.70.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd e ffekt av högst 20 megawatt.
Vi ndkraft
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller fl era
vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 4 MW men högst
25 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enl igt 40.80 eller 40.90.
Enstaka vindkraftverk e ller gruppstation för vindkraft med tre eller flera
vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt men
högst 4 MW .
Anmäln ingsplikt enligt denna beskrivnin g gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.
Värmepumpar och ky lanläggningar m. m.
Värmepump eller kylan läggning för uttag eller til lförsel av värmeenergi från
mark, vattenområde, grund- vatten eller avloppsvatten för en uttagen eller ti ll förd
effekt av mer än I O megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivn ing gäller inte uttag eller tillfö rsel genom
vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en
ti llfö rd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTER ING
Anläggning för tvättning av
I. fler än 5 000 person bilar per kalenderår,
2. fl er än I 00 tåg eller fl ygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fl er än I 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggni ng där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande
motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vning gäller inte om verksam heten är
ti llstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.
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An läggning där det per kalenderår hanteras mer än I 000 kubikmeter men högst 5
000 kub ikmeter fl ytande motorbräns le.
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Anmälningsplikt en ligt den na beskrivning gäller inte om verksam heten är
tillstånds- e ller anmälningspli kt ig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalku bikmeter
gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningspli kt enligt denna beskri vni ng gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än I miljon norma lkubikmeter
men högst 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspli kti g en ligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

I

Beskrivning
IN FRASTRUKTUR

Vägan läggning i drift upplåten för allmän trafik, med en samman lagd trafik med
mer än I 000 000 000 fordonsk ilometerper kalenderår
Vägan läggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med
minst 100 000 000 fordo nskilometer men högst I 000 000 000 fordonski lometer
per ka lenderår
Spåran läggning i drift för lokal kollektivtrafi k med en sammanlagd spårlängd
över 80 kilometer
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller
godstrafik med en sam manlagd spårlängd över 30 ki lometer
LABORATORI ER

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter. Anmälningspli kt enl igt denna beskri vn ing gäller inte laboratorier
som
I. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bi laga,
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningspli kt enligt 13 kap. mi lj öbal ken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordn ingen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
TANKRENGÖRING

Anläggning fö r rengöring av c isterner, tankar eller fat som används för förva ring
eller för transpo1t av kem iska produkter.
Anmälningspli kt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspli ktig enligt 74. 10.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
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Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.20
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Anläggni ng för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som
steri Iiseri ngsmede I.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
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Avloppsreningsan läggni ng som är dimensionerad för mer än 500
personekvivalenter, om verksamheten inte är til lståndspli ktig enligt 90. 10.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.1 0.
Avloppsreningsanläggn ing som är dimens ionerad för mer än I 00
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.
Avloppsren ingsanläggning som är dimensionerad för mer än 25
person ekvivalenter men högst I 00 personekvi valenter.

FÖRSLAG TILL REV IDERINGA R (gulmarkcrad text)

1
•

KK

: TF

PN

2016-08-25

Beskrivning
AVFALL
Mellanla rin
An läggni ng för mellanlagring av annat avfall än farl igt avfal l om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
I. an läggning för lagring av avfa ll under längre tid än ett år innan det bortskaffas
eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillstånds liktig enligt 90.30.
An läggning för mellanlagring av farligt avfal l som utgörs av uttjänta motordrivna
fo rdon eller om mängden avfa ll inte vid något tillfälle uppgår till
I. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än I00 ton elektriska el ler elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än I ton annat farl igt avfall.
Anmälningspli kt en ligt denna beskrivning gäller inte an läggning för lagring av
farligt avfall un der längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns e ller behandlas.
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Användn ing för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan fö rorena mark,
vattenområde el ler grundvatten, och där föro reningsrisken är ringa.
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Anläggning för biologisk behandli ng av annat avfall än farligt avfa ll , om den
tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfal l är större än I 00 ton
men högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningspli kt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 90. 150 eller 90. 160.
Anläggning fö r biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den
tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton
men högst I 00 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vning gäller inte om verksamheten är
tillstånds liktigenli t 90. 150 eller90. 160.
Anläggning för biologisk behandli ng av annat avfall än farligt avfa ll, om den
till förda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.

Anläggn ing för so1tering av annat avfa ll än farligt avfa ll, om den hanterade
avfa llsmängden är större än I 000 men högst I O 000 ton per kalenderår.
Anmäln ingsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndsp li ktig enligt 90.70.
Anläggning fö r yrkesmässig fö rbehand ling av avfa ll som utgörs av elektriska
eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av
ingrepp i ko mponenter eller utrustning som innehåller isolerar a.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat
avfa ll än farli gt avfall om den hanterade avfa ll smängden är större än 5 000 men
högst IO 000 ton avfall per år, om verksamheten inte är tillstånds- e ller
an mä lnin os li ktio enl iot 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggn ing fö r att ge nom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat
avfa ll än farligt avfa ll om den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfa ll
per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enl igt 90. 100,
90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för återvinn ing av avfall genom sådan lagri ng, tömning, demontering
eller annat yrkesmäss igt omhände1tagande av uttjänta bilar som omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007: 186).
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Anmälningspli kt enligt denna beskriv ning gäller inte om verksamheten är
tillståndspli ktig enligt 90. 150 eller 90. 160.
Förb rän nin2
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An läggning där annat avfa ll än farl igt avfa ll förbränns yrkesmässigt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.2 10 eller 90.220.
Anmälni ngsplikt enligt denna beskri vning gäller inte an läggning där endast
I. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfa ll förb ränns och energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränn s och energiåtervinns.
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An läggning för att på annat sätt än genom förbränn ing per kalenderår bearbeta
mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordn ing ( EG)
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda
att an vändas som li vsmedel om verksamheten inte är ti llståndspliktig enl igt
15.320 eller 90.240.
An läggni ng fö r förbeha ndling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är
ti Il stånds- e ller anmäl ningspliktig enligt 15.320, 90.240 e ller 90.250.
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Animaliska biprodukter m.m.

Upplä22ning

Uppläggning av
I. högst I 000 ton muddermassa på ett sätt som kan föro rena mark, vattenområde
eller grundvatten och där föro reningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfa ll som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

Annan återvinning e ller bortskaffande

90.430

4

C

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda
föro renade massor från den plats där anläggningen finns, om
I. anläggningen finn s på platsen under högst en to lvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspli ktig enligt någon av beskrivni ngarna i 90.30090.340.
Anläggning för avvattning av avfa ll eller farligt avfall som uppkommer vid
platsen, eller som förts ti ll mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst
sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som
behandlas är högst 2 000 ton.
Anläggning för behandling av farligt avfal l, om
I. avfa llet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
An läggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än fa rligt avfa ll enligt
något av de fö rfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfa llsföro rdni ngen
(200 I: I 063), om verksamheten inte är tillstånds- eller anmä lningspliktig enligt
någon av beskri vningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90. 110, 90.1 30- 90. 170, 90.20090.3 10, 90.370, 90 .3 75, 90.4 10 eller 90.420.
SKJUTFÄ LT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
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92.30

timtaxa

C

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (ka li ber högst 20 mil limeter) för mer än I 00
000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skj utn ing utomhus med skarp
ammu nition ti ll finkali briga vapen (kali ber högst 20 millimeter) för mer än 20
000 skott men I 00 000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadi gvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkali briga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000
skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
Permanent täv lings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
TEXTILTVÄTTERIER

93. 10-1

8

C

Tvätteri fö r mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikt enligt denna beskri vning gäller inte om

FÖRSLAG T ILL REV IDERIN GAR ( gulmarkerad text

20 16-08-25

I. verksam heten är anrnälningspli ktig enligt 39.30, eller
2. uts läpp av vatte n från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.

ÖVRIGA VERKSAMHETER
100. 100 1
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I O1.1004
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IOI. I005
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u

I OI. I 006

timtaxa

u

Lackerin!! m.m.
Förbrukn ing av mer än 20 to n färg eller lack eller mer än I O ton pulver per
kalenderår
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst
10 ton pu lver per kalenderår
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än I ton fullständigt halogenerade brom- eller
klortluorkarboner per år
Omtappn ing av mer än I 00 kg men högst I ton fu llständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år
Omtappn ing av högst I 00 kg fullständigt halogenerade brom- eller
klortluorkarboner per år
O mtappn ing av mer än I Oton ofu llständigt halogenerade brom- e ller
klortluorkarboner per år
Omtappning av mer än I ton men högst I O ton ofull ständigt ha logenerade bromeller klorfluorka rboner per år
Omtappning av högst I ton ofullständi gt halogenerade brom- eller
klorfl uorkarboner per år

