
Bilaga 35 KF S 98 2021-09-20

Dnr 2020-6651
Dir$8

Taxa feir prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Denna taxa träder i kraft den I januanZA22.

Taxan består av 4 delar:

1, Taxebeståmrnelser (paragrafer) l{3$$

Z. Taxebilaga I innshåller avgifter eller grund för avgifter Iiir verksamheter

eller åtgårder sorn saknar faststålld prövningsnivå.

3. Taxebilaga 2 imehåiler verksamhetskoder och antal tillsynsl,immar fbr

verksaffhetstyper med fast årlig avgift, vilket omåttar de flesta verksamheter

eller åtgårder med en fastställd prör'riingsnivå {A' B' Ci enligt

milj öprövningsftirordni ng {2013,251 ) och anmälningspliktiga

natsost<yddsvirksamhetei enligt ftirordningen oni miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd (1998:899) (ny beteckning H).

4, Taxebilaga 3 irurehåller verksamhetskoder för verksåmheter med timavgift,

vilket omfattar verksamheter eller åtgrirder sorn saknar faststålld anm:ilnings-

och tillntåndspliktig nivå enligt miljöprövuingsfijrordningen, miljöbalken,

fbrordrring om miljöfarlig verksamhet och hålsoskydd {1998:808)'

lnledande bestämmelser
I $ Dennata.xa gäller avgifter tbr Miljönämnden östra Skamborgs kostnader ftir

påvning och tillsyn enligt miljöbalken, bestiimmelser meddelade 'nred stöd av

LititiUuik"tt eller bU:s drordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. bland

anä vad gåller natuwård och kulturvård, skydd av områden, miljö&rlig
verksamhå hilsoskydd, verksamhgter som orsåkar miljOskador, vattenverksamhei,

skötsel av jordbruksmark, kerniska produkter. hiotekniska organi.smer och vator,

avfal I och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nilmnden utgå bland annat

enligt ?6 kap. 22 $;iljöbalken föl undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 $

miljöbalken ftir rättegångskostnader'

2 $ Avgift enligt denna taxa ska betalas tö._r

l. Hanttlåggling och andra åtgärder rned anledning av ansökningar om tillstånd.

dispens eller undantag.

Z. Handläggning och andraåtgtirder rned anledning av anmälan av verksamhet

eller åtgärd, och

3. Harrdläggniug och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt'
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-1 $ Avgifl enligt denna taxa las inte ut för:

l. Tillsyn som ftiranleds av klagomål som är obefbgat, och inte kräver utredning

2. Handläggning som l-öranleds av att beslut av nitunnd enligt miliöbalken.

6eståmrnelser medrlelade merl stöd av miljrihalken eller F,Il-forordningar

ino:n mili öbalken.q område överklagas.

3, Uppråttande av ansökan om utdömande av vite.

4. llandläggning fsr at1 svara på remisser.

4 $ Beslut onr avgili eller om nedsåttning eller efterskänkning av avgilten fattas av

Miljönämnden östra Skarabarg.

5 g Enligr ?7 kap. 3 g miljöbalken år alla som är skyidiga att betala en avgifl enligt

denna raia ellei enligt ?6 kap. 22 $ miljöbalken, skyldiga att lårnna de uppgiiter sont

behövs fbr att avgiliens eller ersåttningens storlek ska kuruta bestiimtnas.

Timavgift
6 $ Avgift tas ut:

I . i lbrhållande till de- arrgiftsnivåer sonr motsveras av handläggningstid

enligt taxebilaga t (fa:t avgift),

2, i förhållande till den årliga handläggningstid snm anläggningen eller

velksamlieten tilldelats i taxebilaga 2 (fäst årlig tillsynsavgift;,

3. i forhållalcle till den lbktisht nedlagda handläggningstiden i det

enskilda ärendet (timavgift), dock minst sn halv tinrme, och

4, enligr de andra grunder son'l anges i taxail'

? 11 Vid rillämpning av denna taxa år timavgiften handläggningskostnaden per hel

timrue handläggningstid 1 (J09 kr.

I g I cle fall timaygift tas ur i {tirhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses

n:åd handlaggningstid den sammanlagda tid snm varje tjänsteperson vid nåmnden

har använt ni" n*"ataggning och andra åtgärcler i årendet såsom inläsning ar'ärendet.

kontakter med parter, årnråd med experter cch myndigheter. inspektiotrer, revisioner

och provtagning och kontroller i ör,rigt, beredning i ör'rigt ar'åt'endet samt

föredragning av beslut.

För inspektioner, måtningar, och andra konfi'cller sc'rn utiörs vardagar mellan

kl. lg.d6 och 7.t10 lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar tas avgift ut nted 1.5

gånger ordinarie tirnavgi ft.

9 $ Avgiftsbeloppen i denna taxa är beståmda med utgångspunkt från kosinadsläge

och Prisittdex lor kommunal verksamhet (PKV). Lltgångspilnict for
indexuppräkningen är oktober månad 2018'

Miljönämnden östra Skaraborg ska lor varje kalenderår (avgiftsår) justera de i denna

taxå antagna avgifterna med clen procentsats för det innevarande kalenderåret för
pKV sorn ar publicerad på Sveriges Kommuners och Regioners {SKR:s) webbplats

för oktober månad året ftire avgiftsålet.
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Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
l0 $ Avgift ftir prövning äv ansöknirrgar om tillstånd, dispens eiier undantag ska

betilas Åm antingen fait avgift genom tillämpning av den z1,gillsnivå s6m anges i

taxebilaga 1 eller i lorrn av tirnavgifl geiloru att den faktiskt nedlagda

handiåggningstiden i ärendet rnultipliceras med timavgiften'

Avgift tör pr-<ivning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som attsökall avser'

Avgift ras ut för varje inställelse på (resor till och flrån) anläggnittgen tnotsr'årande

?3ikronar per tillsynstilllä1Ie. Detta gäller ertdast priivningsårenden som omfattas av

tin'ravgift.

I I $ Otl det i ett beslut om tiilstand lörcskrivs att en anotdning inte får tas i bruk

flonån den har besiktigats och gcdkänts av nän'utden ingår kostnaden för en sådan

besiktning i clen fasta avgiften. I{at anorelningen inte godkänlas vid dert

besiktninä€n och ny besiktning måste ske vid ytterligare elt tillftille" tas timavgitl ut

för den ytterligare handlåggnirlgsliden'

12 $ Avgifl för prövnirrg av ausökan CIrn tillstånd. dispens eller undantag ska betalas

av sökanden.

t3 $ Avgifl för prövning ska betalas även om ansökan avslås eller awisas' Avgifl tas

inte- ur tör en ansökan som återka"llas innan irandlåggnirrg påbö{as.

l.l $ I årendep om apsökan om tillstånd tiil miljöfarlig verk-samhet som prövas av

MiijOnArnnden östra Skar-aborg är sökanclen i florekomrnnndc t'all även skyldig att

*ruåtm tråtuntrdens kostnader enligt 19 kap' 'l och 5 !i$ miljÖbalken ftir sakicunniga

sorn har tillkaliats av nämnden och fhr liungörelser i årendet' Sökanden är även

skylilig att ersåtta nämnclens kostnader {ör kungörelser i ärendet om lillstånd. clispens

eller r.rnclantag enligt 7 kap. miljöbalken elier fijrordningen (1998:1153) r:nt

områdesskydcl.

li $ Utöver avgifr ftir priivning tillstånd, disperrs eller undantag, kan avgili lor tillsyn

koÅrna att ias ut för den verksafihet *ller åtgård som prör'ningen avser enligt vad

som arrges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden
l6 $ Avgift för handläggning ou annrälan av verksarnhet eller åtgarcl ska betalas i

forÅ avlasr avgifi moisvarancle den frir verksamlieten eller åtgärden gällande

avgiftsnivån i bllaga I. eller genorn ait den faktisk nedlagda handläggningstiden i

ärJndet multipliceias med aktuell ,it t61'gifi, eller enligt de grunder i övrigt sont änges

i ta.xebilaga 1.

Avgifl rned aliedning av handläggnireg av anmälan ska betalas lerr varje avgiftsbelagt

:irencle som arunålan äur*r. Om err anrnälan omfattar tlera miljöfarliga verksamlteter

enligt taxebilaga I ska full avgift betalas för den punkt som medftir den högsta

uugi-ft.n nred ålagg av 25 pretcent av sumntan av de belopp som anges för övriga

verksanrheter.

Avgill tas inte ut för en anmälan som återkallas innatr lrandläggningen har påbtirjats.
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Avgift tas ut tiir var.ie inställelse på (resor till och fi'ån) anläggningen motsvaratrde

33? kronor per tillsynstillfälle. Deua gäller endast anmälningsärcndetr som omtätta-s

av timavgill.

l7 $ Avgift feir bandläggningen av arunälan ska betalas av den som driver eller avser

att bedriva verksamheten eller vidta åtgärder:.

I årenden om anmälan av nriljöfarlig verksamhet trred beteckningen C i
miljöprövrringsfiirordningen är denne i förekomnrande fall skyldig att ersättå

nämndsns kostnader lor kungörelse i ärendet.

l8 g Utöver avgift rned anlecJning av handläggning av anmälatl, kån avgift fiir tillsyn

komma att tas ul för clen verksamhet elier åtgärd som arunälan avser etiligi vad som

anges i ilenna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn
l9 $ För återkomniande tillsyn över sådan nriljöt'arlig verksatnhet eller åtgärder med

en faststålld prövningsnivå {A eller B) errligt nriljöprövningsförordningen ska en fast

årlig avgift betaias enligt vad som fi'amgår av taxebilaga ?.

För återkomrrrande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd r.ned faststålld

anrnälningsplilrt {C) enligt miljöprövningsförordningen. eller halsoskyddsverksam-

heter som ska anmälas er,ligt förordningen om rniljöfarlig verksamhet och hålso-

skydd fl) ska en fbst årlig avgift belalss enligt vad som frarngår av taxebilaga 2.

IJndantag för ovan är onr timavgift ska tillåmpas i stället lör fast avgift. Då ingår

verksarnheiskoden i bilaga 3,

Industriutsläppsverksamhet
20 $ För inrlustf iutsläppsverksamheter. de verl<samheter som markerats med "'i" i

miliöprövningslbrordningen, betalas eft årti.gt tillägg för tED-tillsynen till den årliga

tilisynsavgiflen om 20 timinar rnultiplicerat med aktuell timavgift,

Undantag fiir verksamhetsgrupp jorcibruk: fijr verksamheter som markerats med "-i"
i miliilprövningsltirordningen betalas ett årligt tillägg ftir IED-Iillsynen fdr den

faktisltt nedlagda handlaggningstiden multiplicerad med aktuell timavgifi.

Avgifter vid ändrat fillsynsbchov
Zt $ Frir verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynt6vgift ffir nämnden i s?irskild

ordning besluta om extraordinåir tillsynsavgift. Denna avgift tas ut fbt ett visst rir om

den faktiskr utfiirda tillsynen ör,erskrider den tillsynslid sorn motsvaras av den fasta

avgiften och denna tillsyn är fiiranledd av att verksatnlretsutövaren bryter mot

villkor, inte fötjer törelägganden ellel tbrbud eller som orsakats av yttre påverkan i

stöne ornfattning.

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt $ 6 och ska beialas i efterskott

av den som är verksarnhetsutövare vid tillsl'nens utförande.
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Avgift för regelbunden tillsYn
ZZ $ en verksamhetsutöyare betalar 61'giil för huvudvelksaml'reten (taxegrundande

verfsamhci) enligt bilaga 2. Huvudverksamheten är den verksatnhet som har högst

avgifr qsttirst tillsynsbeli6l') enligt bitaga ?. För delverksamheter betalas ingen

tillsynsavgift utom vid undantaget nedan.

Om en verksamhetsutövare som har sn taxegrundalrde verksamhelskod i bilaga 2

även ha1 tler verksatrhetskoder enligl någon av biiagarna 2 eller 3 i sin verksamhet,

kap etl tillägg göras sonl nrotsvarar ?5 procent av timmarna t-ör den taxegrundande'

rretksamhetskoclen (huvudverksamheten). Ti l lägget ska enclast göras ottt

delverksamhetenla rlrsakar ett ökat tillsynsbehov sÖril inte ryms inont

huvudklassningens iimmar.

?3 $ För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgå'der s*rm saknar

fasåtaltda krav på anmälan {"U" och "tJH"} *Lu 6r,gif1 belalas i folm av timavgift

genom au den faktiskt nedlagda hanCläggningstiden i årendet multipliceras nred

aktuell tirnavgiil enligt vad som lrantgålav bilaga 3,

?4 $ För verksamheter som tillståndsprörrats ska avgiften |estämmas med

rurgångsp',ur]kt ifrån vad sr:rn anges i tlllståndsbeslutel i fi'åga om produktionsvolym

eller liklande.

25 $ Fast årlig avgift or"nhfiar kalenrlerår och ska betalas i lbrskott. Sådan svgitl ska

ber;tas från llh med rler kaienderår sum lijl-icr elier clet tir tlå beslut orn tillstånd till
verksamhet rneddelats eller anmålan skett - eller i de läll tillståud eller arunälan inte

kråvts. verksantreten har påbörjats. För tillsyn sonr sker dessftiriunan tas tirnavgift

ut.

Fast årlig avgill ska betalas meclhelt avgiftsbelopp för vaqie påbörjat kalenderår som

verksamheten bedrivs.

Avgift för t'örfattandet av beslut nred anledning av konstaterade avvikelser vid

regälblndeg planerad tillsyn ingår i clen årliga avgifterr for verksamhetet'som betalar

en fast årrlig avgitt.

26 $ Avgifl t?ir tillsyn betalas av den sorn bedriver eller avser att bedriva

veri<samlreten eller vidta åtgarcl som f'öralrleder avgiften. Tillsyn över miljöskador

enligt 1S kap. mil.iöbalken ska betalas av den son enligl l0 kap' nriljöbalken är

ansvarig Fot' avhiälpande eller kostuader.

Avgift för tillsyn i övrigt
27 $ Avgift flor tillsyn i clvrigt slc.a helalas i fcrrm av tinlavgili gsnoln ;rtt den faktiskt

n"iiugU;. handlaggriingsri4en i ärendet rnultipliceras med aktuell timavgift eller

enligt de grunder sorn i Övrigt anges i taxebilaga I '

Vid tillämpningeri av derna taxa år avgiften tbr instållelse på (resor till och från)

antäggningen 212 kronor per tillsynstillfiille. Miljtinamnden östra Skaraborg tar ut en

avgih-ft:r inställelse endast vid händelsestyrd tillsyn eller planerad tillsyn sorn

tjnansieras med timavgift .
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Vid regelbunden planerad tillsyn ingår resor i den årliga tillsynsavgiften om

verksamheten betalar en sådan.

28 $ Avgift för tillsyn betalas av den som beddver eller avger aft bedriva

oe.ksamhet*n, vidtar åtgärd eller i annat fatl kan anses ha gett npphov till
olågenheter som föranleder tilisynsåtgärden. För tillsyn över mil.iöskador enligt . -
l0 [ap. miljribalken ska beklas av den som enligt l0 kap. miljöbalken är ansvarig ftir

avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
29 $ Om det finns serskilda skäl med häasyn till verksamhetens art. omfattning,

tills"ynsbehov, nedlagd handlåggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt

denna taxa i ett enskill fall sättas ner eller efterskänkas.

Betalning av avgift
30 $ Betalling av åvgift enligt denna taxa ska ske till Miljönämnden östra Skaraborg'

Beålning ska ske inom den tid sonr anges i beslut om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
31 $ Av 1 kap. 2 5 och 9 kap.4 $ förordningen (1998:940) om avgifter ftir prövning

och tillsyn enligr miftibalken framgår att kommunal nåmnds beslut om avgift tär

verkställas enligt utsoknirrgsbalken.

3? $ Av 1 kap. ? $ och 9 kap. 5 $ fllrordningen (1998:940) om avgiftcr ftir provning

och tillsyn enligt miljöbalken framgår att konrmunal nämnd får fiirordna atl dess

beslut om. avgift ska gälla omedelbåfl, åven om det överklagas'

33 g Enligt l9 kap. I g miljöbalken överklagas kommunal nåimnds beslut om avgift

till länsstyrelsen.

f)enna taxa träder i kraft den I januari 20?2.I äenden som $r tillstånd, anmiilningar

och dispenser tillämpas taxan på åirenden som kommer in efter denna dag.
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Dnr 2020-6651
Dir$8

Taxebilaga 1

Avgiftsnivå 1 l timma

3 timmarAveiftsnivå 2

6 timmarAvgiftsnivå 3

Avgiftsnivå 4 timavgift_

TimmarAvgiftsnivå

AVGIFTER FöF MIUöFARLIG VERKSAMHET ocH

HÄtSOSKYDD

Prövning av ansökan
Avgiftsnivå 3L3 $ förordningen

{1998:S99} om miljöfarlig
verksa mhet och hälsoskYdd

Ansökan om tillstånd till inrättande av en

avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter

ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift

enligt taxebilaga 2.

Avgiftsnivå 2

verksamltet oult

13 $ förordningen

{ 1"998:S99} om miljöfarlig
Ansökan om tillstånd till anslutande av en

vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och

som inte omlattas av fast taxehi v.e
Timavgift13 $ förordningen

( 1998:899) om miljöfarlig
verksam het och hälsoskvdd

Ansökan om tillstånd till inrättande av anRat

toalett än vatt€ntoalett enligt vad kommunen har

föreskrivit för att förhindra olägenheter för

månniskorg hälsa, och sonl int€ omfattas av fast

slag av

taxebi 2
Timavgift17 $ förordningen

( 1998:899) om miljiifarlig
verksamhet och hålsoskydd

Ansökan om tillstånd till inrättande av

värmepumpsanläggning för utvinning av vårme ur

mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad

kommunen har föreskrivit för att skydda

människors hälsa eller miljön och som inte omfattas

av fast ift en 7
Timavgift40 5 förordningen

(199S:S99) om miljöturlig
verksa mhet och hälsoskydd,

9 kap 12 I miliöbalken

Ansökan om tillstånd till inrättande av

luftvårmepr.rmp enligt vad kommunen har

föreskrivit för att förhindra olägenheter fÖr

människors hälsa
Timavgift39 $ förordningen

(1-998:S99) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskYdd

Ansökan onr tillstånd till hållande av vissa djur inom

område med detaliplan eller områdesbestämmelser

enligt vad kommunen har föreskrivit för atl
förhindra heter för människors

Avgiftsnivå 240 och 42 SS förordningen

{199S:899} om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskYdd,

9 kap 12 $ miljöbalken

Ansökan om tillstånd till spridning av

gödsel, slam och ännan orenlighet insm område

med detaliplan eller intill sådant områcle enligt vad

kommunen har föreskrivit för att förhindra

olägenheter för människors hälsa, per

naturlig

spridninestillfålle.

Beskrivning Lagrum Avgift
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Timavgift40 S förordningen

{ 1993:899} om rniljöfarlig
verksamhet och hälsoskYdd,
g kap 12 I miUöbalken

tillstånd eller dispens i andra frågcr

enligt vad kommunen har föreskrivit fÖr att
förhindra clågenheter {ör människors hälsa

Ansökan om

Handläggning av anmälan
Timavgift9kap5$,1kap10$

miljöprövnings-
förordningen t2013:2511

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Timavgift1kap11$
miljåprövningsföro rd n ingen

{2013:251}

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet,

som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2'
och

Avgiftsnir,å 213 $ förordningen

{ 199S:S99) om miljöfarlig
ve rltsamhet och hälsoslcYdd

Anmålan om inrättande av en avloppsanordning

utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast

ft enl taxebi 1

Timavgift14 5 förordningen
(1"998:S99) om miljöfarlig
verksarnhet och hälsoskYdd

Anmålan om ändring av en avloppsanordning

som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

och

Avgiftsnivå 1L7 I förordningen
(1998:S99) om miljöfarlig
verksam het och hälsoskYdd

Anmälan om inrättande av värmepum psanläggning

för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift

enligt taxebilaga 2.

Timavgift17 I förordningen

{1998:899} om miljöfarlig
verksamhet och hålsoskYdd

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning

för utvinning av värfle ur rnafk, ytvatten eller
grundvatten och som inte ornfattas av fast avgift

enligt taxebilaga 2 och som lrar en uttagen effekt av

mer än 100 kW men 10 MW
Timavgift17 I förordningen

( 1993;S99) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskYdd

Anmälan om inrättånde av vårmePum

för utvinning av vårme ur mark, ywatten eller
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift

enligt taxebilaga 2 ochleller ligger inom

skyddsområde för vattentäkt ochleller inom

område med sedimentär be

psanläggning

rund
Timavgift37 och 42 55 förordningen

{ 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoslqrdd

Anmälan om anläggande av gödselstad

upplagsptats för djurspillning inom ett område med
eller annan

deta lan.
Timavgift40 och 42 $ $ förordningen

{L998:899} om miljöfarlig
verksamhet och hä lsoskydd,

9 kap 12 $ miljöbafken

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och

annaR orenlighet inom område med detaljplan eller

intill sådant smråde enligt vad kommunen har

föreskrivit för att förhindra olägenheter för

människoru hälsa.
Timavgift5 forordningen

{1998:899} om miljÖfarlig

verlcsamhet och hälsoskYdd,

40

9kap1"25m

Anmälan i andra frågor enligt vad komrnunen

föreskrivit för att förhindra olägenheter för
månniskors hälsa.

har

Avgiftsnivå 238 5 förordningen

{1998:S991 om miliöfarlig
verksamhet och hälsoskYdd

Anmälan om att driva eller ärrängera

a nm äl ni ngspliktig hälsoskyddsverksarnhet dä r

allmånheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk

behandling som innebär risk för blodsrnitta eller

annan smitta.
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Timavgift38 $ för"ordningen
(1993:899) orn miljöfarlig
verkramhet och hålsoskYdd

Anmälan om att driva eller arrangera

anmälningspliktig hålsoskyddsverksamhet med

bassängbad för allmånheten, eller som annars

används av människor
Timavgift38 $ förordningen

{1998:899} om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskYdd

Anmälan om att driva eller arrangera

anmälningspliktig hålsoskyddsverksam het som

utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem,

öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesårskola,

sameskola eller internationell skola

Tillsyn
Timavgift1 kap L9 och 20 9$ samt Z

kap 26 5 miljölillsYns-
förordningen (2011:13)

Olägenheter fr"ån ioniserande och icke-ioniserande

strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga

enligt mi!öprövningsförordningen {20i 3:251} och

år kärntekniska verksamheter enligt lagen {1984:3}
om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med

strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om

5trålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen

tillkornmunen
Avgiftsnivå 226 kap 3 S 3 st. miljöbalken,

2kap31$plmiljö-
t illsynsförorcj ningen

Tillsyn av små avlopp (0-25 personekviva lenter),

med platsbesök

Avgiftsrtivå 126kap3$3st,mi ljöbalken,

2kap31$plmiliö-
ntt

Tillsyn av srnå avlopp {&-25 personekvivalenter ),

utan platsbesök

Timavgift26 kap 3 $ 3 st. miliöbalken,

2kap3L9p1miliö-

Timavgift26 kap 3 $ 3 st. miljöbalken'
45 S förordningen

{1998:899} om miljöfarlig
verksamlret och hälsoskYdd

och anläggningar sorn kråver

särskild uppmärksamhet och som inte omfattas av

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga

3:

1, byggnader som innehåller en eller flera

bostäder och tillhörande utryrnmen,

2, lokaler för undervisning, vård eller annat

omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor

brukar sarnlas,

4, hotell, pensionat och liknande lokaler där

allmän heten yrkesmässigt erbjuds tillfällig

bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,

badanlåggningar, strandbad och andra

liknande anläggningar som är upplåtna för
allmänheten eller som annars utnyttjäs av

många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt

erbiuds hYgienisk behandling,

7. lokaler för förvaring av djur'

Byggnader, lo

Beskrivning Lagruln Avgift
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Timavgift26 kap 3 s 3 st. miljöbalkenAnnän hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas

för ti n enl taxe

AVGIFT VATTENVERKSAMHET

2av fast

Prövning av ansökan
Timavgift9 kap 10 $ 2 st. miljöbalkenAnsökan enligt vad kommunen har föresk

förhindra olägenheter för människors hälsa om

tillstånd till inrättande av ny anläggning för
grundvattentåkt och denna inte kräver tillstånd

enligt 11 kap. miljöbalken.

rivit för att

HandlägBning av anmälan
TimavgiftLLkap 9b $ miljöbalken,

19 $ förordningen
(1998:1388) om vatten-

verksamhet,
1 kap 19 och 20 55 samt

2 kap 29 $ p 2 miljötillsYns-

förordningen (201 1:13)

Anmälan orn vattenverksamhet
har överlåtit uppgiften ätt utöva tillsyn.

där lånsstyrelsen

Timavgift9 kap L0 $ 2 st. miljöbalkenAnmälan enligt vad kommunen har

att förhindra olägenheter för människcrs hälsa r:m

inråttande av ny anläggning for vattentäkt och

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap.

föreskrivit för

balken.
Timavgift9 kap 10I 2 st. miljöbalkenAnmälan enligt vad kommunen har

att förhindra olägenheter för människcrs hälsa om
rivit för

för vattentäkt.aanvändande av

Tillsyn
Timavgift9 kap L0 $ 2 :t. miljöbalken,

2 kap 31 5 p, 2 miliötillsyns-

förordningen (2011:13)

Anläggning ftir vattentäkt som kräver ti

anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för

att förhindra alägenheter för rnänniskors hälsa och

llstånd eller

11 ml öbalken.som inte kråver tillstånd
Timevgift1 kap 19 och 20 9$ samt

2kap?9 5 p.2 miljötillsYns-

förordningen {2011:13},
lken26kap 10 S mi

vattenverksamhet där lånsstyrelsen

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.
har

KEMISKA PRODUKTER OCH

BICITEKNISKA ORGANISMER
AVGIFT

LAGRING AV SRANDFARLIGA V TSKOR

Tillsyn
Avgiftsnivå L3kap1$1st.

Naturvårdsverkets
föreskrifter om skYdd mot

mark- och vatten-förorening
vid hantering av

brandfarliga vätskor och

spilloljor tNFs 2017:5i, 2 kap

3L $ p. 5 miljötillsYnsför-

ordn :13

lnformation innan installation
hantering inleds av brandfarliga våtskor eller

spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer rner

ån 1 m3 vätska {inom vattenskyddsområde

hantering av mer än75O liter brandfarliga vätskor

eller spillotja) med tillhörande rörledningar.

påbörjas eller

Beskrivning Lagrum Avgift
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Timavgift6kap1$Naturvårds-
verkets föreskrifter om

skydd mot mark- och

vattenförorening vid

hantering av brandfarliga
vätskor och sPilloljor {NFS

7OL7.,5),2 kap 31 $ P. 5

miljötillsynsfö rord ninge n

(2011:13)

on om clstern torfi tagits ur bruk.

Avgiftsnivå 1"3kap1$2st.
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vatten-förorening
vid hantering av

brandfarliga vätskor och

spilloljor (NFS 2O17:51,2 kaP

31 och 32 $S

mi ljötillsynsförordni ngen

(201 1: i3)

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive

periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar

TimavgiftNaturvårdsverkets
föreskrifter om skYdd mot

mark- och vatten-förorening
vid hanterinB av

brandfarliga vätskor och

spilloljor {NFS 2017:5},

26kap 3 $ miljöbalken, 2 kaP

315p.5miljö-
tillsynsförordningen
{2011:13}

övrig tillsyn äv hantering av brandiarliga vätskor

och spillolja, som inie omfaltas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

FLUORERADE V ASER

Avgiftsnivå 114 5 fcirordning (201"6:1"128)

om fluorerade
växthusgaser, 2 kaP 31 och

32 55 miljötillsYns-
förordn 3.:13

Underråttelse och samråd innan installation eller

konvertering sker av sådan utrustning som

innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller

mer.

Avgiftsnivå L15 5 förordning (201.6:L128)

om fluorerade
växthusgaser, 2 kaP 31 och

32 55 miliötillsYns-
förordningen (2011:13)

Rapport om det under någon del av ett kale

finns minst Lzl ton koldioxidekvivalenter i en

stationär anläggning eller i en mobil utrustning som

omfattas av läckagekontroll enligt 11 $ eller enligt

artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-

nderår

omförordn
Timavgift2 kap 31 och 32 95

miljötillsynsförordn ingen

{2011.:13}

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, sorn

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
inte

Beskrivning Lagrum Avgift
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OZONNEDBRYTANCIE ÄMNEN

Tillsyn
TimavgiftFörordninE {EU} nr

577 /20t4, förord ni ng ( EG)

nr 1005/2009,
2 kap 31 I p.6 miljötillsYns-

förordningen (2011:13l

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som

innehåller kontrollerade ämnen.

TimavgiftFörordning {EG) 1005/2009,

förordning teelnr
291/20',t1,
2 kap 31. $ P. 5 miljötillsYns-

förordningen {2011:X.3J

Verksamhet där ozonnedbrytande ärnne används

för laboratorie- och analysarbeten som betraktas

som viktiga enligt bilagan till Kommissionens

förordning (EU) nr 29L12A17, som inte omfattas av

fast 2för til en

VÄXTSKYDDSMEDET

Prövning av ansökan
Timavgift2 kap 40 5 förordningen

(2014:t125)om

bekämpningsmedel

Ansökan om sårskilt tillstånd till yrkesrnåssig

användning av växtskyddsmedel.

Timavgift6kap1och25$
Naturvårdsverkets
föreskrifter om sPridning

och viss övrig hantering av

växtskyddsmedel {NFS

2015:2)

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsornråde

som har inrättats före den l januari 2018 eller där

föreskrifterna inte har ändrats efter den 1. januari

2018,

Timavgift2 kap 37 och 39 55

förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel

Ansökan om dispens från förbudet att använda

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte

är låmplig att plöja men som kan anvärtdas till
slåtter bete

ing av anmälanHand
Timavgift2 kap 41 S förordningen

(2014:425)ont
bekämpningsmedet

Anmålan om yrkesmässig användning av

växtskyddsnredel.

Timavgift9 kap 1 5 Naturvårdsverkets

föreskrifter om spridning

och viss övrig hantering av

växtskyddsmedel (NF5

2015:21,
2 kap 31 I p.5 och

2kap3251st.P.2b
miljöti I lsynsföro rd ningen

{2011:13} i lydefsen som
gäller fr.o.m. L 24L8,

Underrättelse vid olyckor då en större mängd

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.
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Timavgift9 kap 3 5 Naturvårdsverkets

föreskrifter om sPridning

och viss övrig hantering av

växtskyddsmedel (NFS

2Q75:2),

2kap31Sp.5och
2kap32S1st.P.2b
miljötillsynsförordninge n

(2011:13) i lydelsen som

eäller fr.o.m. l juli 201'8'

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en

sjö etler ett vattendrag som befaras bli förorenat av

växtskyddsmedel.

Timavgift2 kap 315 p. s miljö-
tillsynsförord ningen
(2011:13)

övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte

av fast avgift fcir tillsyn enligt taxebilaga 2.

omfattas

BIOCIDPROOUKTER

Prövning av ansökan
Timavgift4 kaB 4 $ Naturvårdsverkets

föreskrifterom sPridning av

vissa biocidprodukter
FS2015:3

Ansökan om undantag från beståmmelserna om

information och underrättelse i4 kap 1*3 $$

Naturvå rdsverkets fcireskrift erom sprid ning av vissa

biocid NF52015:3

Tillsyn
Timavglft4 kap 2 $ Naturvårdsverkets

föreskrifter om sPridning av

vissa biocidprodukter
(NF52015:3),

2 kap 315 p, s miljö-
tillsynsförordningen
201L:13

Underrättelse isamband med spridning av

biocidprodukt på en plats som allmänheten har

tillträde till som inte omfattas av fast avgift för

tillsyn enligt taxebilaga 2.

TirnavgiftNaturvårdsverkets
föreskrifter om sPridning av

vissa biocidprodukter
(NFS2015:3),

2kap3xSpsmiljö-
tillsynsförordningen
{2011:131

tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas

av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

PCB

Prövning av ansökan
Timavgift17 b $ förordningen

{2007:19}om PCB m.m"
Ansökan om dispens från kravet om avlägsna

PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt

taxebilaga 2.

nde av

ng av anmälanHand
Timavgift18 $ förordningen {2007;19}

om PCB m.m,
Anmålan om avlägsnande av fogmassa eller

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b $

förordning {2007:19}om PCB m'm. och som inte

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
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Tillsyn
TimavgiftFörordningen {2007:19) am

PCB m.m., i5 kap 3 $ 3 st.

miljöbalken,
2 kap 31 $ p. 5 miliö-
tillsynsförordningen
(2011:13)

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt

talebilaga 2.

KOSMETISKA PRODUKTER

Tillsyn
TimavgiftFörordning {EG} nr

122312QO9,2 kaP 34 $

miljötillsynsfdrordningen
(2011:131

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt

artiklarna 24, 75.7, 2 5. 5 första stycket, 26, 27 .1 och

27.5 i förordning tEG) nr 1223/2AO9 ska skötas av

behörig myndighet, samt rådgöra rred
Läke medelsve rket inna n åtgä rder vidtas enligt

artikel 27 .1) förardningen.

IGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER

Tillsyn
Timavgift2kap32 5 miljö-

tillsynsförordningen

i2011:13)

Primärleverantörers hantering av kemiska

produkter, biotekniska organismer och varor som

inte innebår utsläppande på marknaden, som inte
för til enomfattas av fast 2.

Timavgift2 kap 31 I P. s miljö-
tillsynsförord ningen

{201L:13}

Hantering av kemiska produkter, biotekniska

organisrner och varor i andra verksarnheter än

miljöfarliga verksamheter enligt I kap miljöbalken,

utom den tillsyn som Kemikalieirtspektionen utövar

över primärleverantörers utsläppande oå

marknaden
Timavgift1 kap 19 och 20 95,

2 kap 32 I samt 2 kap 19 S

p.?-9, p t1-74,
p. 16, p L7, p" 19 miljö-
tillsynsförordningen
(2011":1.3), 26 kaP 3 5

3 st. miliöbalken

tillsyn av kemiska produkter, som inte

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

AVGIFT vtss VERKSAMHTT

2 KAP MIUÖBALKEN

REGLER ENLIGTNADEN OM

Tillsyn
Timavgift2 kap 5 $ samt 26 kaP

353st.miljöbalken
Hushållning med energi samt användning av

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2'
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//t'V gt
W{,



Timavgift2 kap 5 $ samt 26 kaP

3$3st,miljöbalken
I verksamhet eller vid vidtagande av

omfattas av fast avglft i taxebilaga 2, utnyttja
möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2- minska mångden skadliga ämnen imaterial

och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och

4, återvinna avfall.

åtgärd som inte

Timavgift2 kap 2*4 9$ miljöbalken

26 kap 35 3 st" miljöbalkenefterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av

åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn

enligt taxebilaga 2.

tillsyn över att miljöba lkens hänsynsregler

ÄRrruorru rru fer r ocH 12 KAP MIuöBALKEN

Prövning av ansökan
TimavgiftGällande föreskrifterAnsökan om tillstånd tillverksamhet eller åtgärd

som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter

för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

Timavgift7 kap24I miljöbalkenAnsökan om tillstånd till åtgärd som är

för att den strider mot syftet med det tilltänkta

skyddet av ett område eller föremål som omfattas

av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen

förbjuden

7 24e
TimavgiftGällande föreskrifter, 7 kap

7 5 miljöbalken,9 $
förordning (1 998:1?5?) om

områdesskydd enligt
miliöbalken rn.m.

Ansökan om dispens eller undantag från

för natur- eller kulturreservat, naturmlnne, djur-

och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde,

föreskrifter

TimavgiftGällande föreskritter, 7 kap

7 $ miljöbalken,9 $
förordning trggg:tzsz) om

områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om

tillstånd eller dispens avseende natur' eller

kultureseruat, naturm inne, djur- och

växtskyddsområde eller vattenskyddsom råde.

Timavgift7 kap 11 $ 2 st. miljöbalken,

1 kap 19 och 20 5$ samt

2kap8$milJötillsYns-
3förordningen

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en

verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada

naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

Handläggning av anmälan
IrmavgrnGällande fö reskrifterAnmälan orn en verksamhet eller åtgärd inom

natur^ eller kulturreservat eller vattenskydds-

område som kräver anmälan enligt föreskrifter

meddelade för natur- eller kulturreservat eller

vattenskyddsområde.

Timavgift12kap65miljöba lkenAnmälan för sarnråd av en åtgärd som inte omfatras

av tillstånds- eller anmälningsplilqt enligt andra

bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att

väsentligt åndra naturmiljön,

Beskrivning Lagrunr Avgift
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Tillsyn
Timavgift2kap9$mi$ö-

tillsynsförordningen
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen,

biotopskyddsom råden, vattenskyddsorn råden som

kommunen har beslutat om, djur- och

växtskyddsområden som kommunen har meddelat

föreskrifter om, område eller föremål ssm omfattas
åv ett interimistiskt beslut meddelat av komrnunen

enligt 7 kap 24 $ miljöbalken, strandskydd utom det
som länsstyrelsen har tiltsyn över när det gäller väg-

och järnvågsanläggni ngar.
Timavgift12 kap 10 $ miljöbalken,

2 kap 32 $ miljötillsyns-
förordningen {2011;13)

Verksamhet som berörs av foreskrifter i fråga ont

1. begränsningar av antalet dlur i ett iordbruk,
7. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och

3. växtodlingen
och som inte onfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

TimavgiftI kap L9 och 20 55 samt 2

kap I 5 miljötillsynsförord-
ningen {201.1:1.31

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap

miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om

länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva

tillsyn.
Timavgift1 kap 19 och 20 $5 samt Z

kap I $ miljö-
tillsynsfärordningen
(2011:13)

Skötsel av jordbruksmark och annän

markanvändning vid jordbruket enligt 7, I och 12

kap. miljöbalken, om lånsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillryn, sorn inte omfattas av fast

aveift för tillsvn enligt taxebilaga 2.
Timavgift1"? kap 3L $ miliöbalken,

1 kap 19 och 20 S$ samt

2 kap8 $ miljötlllsYns-
förordningen t?011:13)

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften

att utöva tiflsyn.

Timavgift2kap& $ p 7 samt

1 kap 19 och 20 9$

m i ljötillsynsfö rord ningen

(2011:13) eller 26 kaP 3 $

3 st, miljöbalken

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan

markanvåndning iJordbruket och som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxåbilaga 2.

ÄRsrunsn ENLTGT I KAP MIuöBALKEN

Tillsyn
Timavgift8 kap 1-4 $$ miljöbalken,

1 kap 19 och 20 5$ samt

2kapESmiljotitlsyns-
förordningen (2011:13)

Artskydd orn länsstyrelsen har överlåtit uppgiften

att utöva tillsyn.

EN OM VERKSAMHETER sOM ORSAI(AS

MlUÖSKADOR ENLIGT 1"0 KAP MIUÖBALKEN

av anmälanHa

Timavgift28 $ förordningen

{199S:899) om miljöfarlig
verksamhet och hålsoskydd

Anmålan om avhjälpande av vissa

fororeningsskador,
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Tiflsyn
Timavgift1O kap 11 I rniljöbalkenUnderrättelse om upptäckt av en

fastighet och föroreningen kan medföra skada eller

olägenhet för människor:s hälsa eller miljön.

förorening på en

Timavgift10 kap 12 och 14 99

miljöbalken
Underrättelse om upptäckt av en Överhånga*de

fara för att €n verksamhet eller åtgärd medför en

allvarlig miljöskada.
Timavgift10 kap 13 och 14 $9

miljöbalken
Underrättelse om upptåckt av att en allvarlig

miljöskada har uppstått.
Timavgift2kap319p3miljö-

tillsynsförordningen

t2011:1.3), 2&kap 3I3 st.

miljöbalken

Föroreningsskador som inte omfattas av

lånsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 S första

stycket 3

Timavgift2kap315P.4
tillsynsförordningen

{2011.:13}, 26 kaP 3 $

3 st. miljöbalken

miljö-Andra miljöskador enligt 1.0 kap. 1 $ miljöbalken,

orn skadorna har orsakats av en verksamhet eller

åtgärd som den kammunala nämnden nar

tillsynsansvaret för

ENDEN OM AVFALL ENLIGT 15 KAP MI N

Prövning av ansökan
Timavgift15 kap 25 I p, 1 miljöbalkenAnsökan om dispens från förbudet att hantera

när kommunen ska aflsvara fcir en viss hantering av

avfall.

avfall

Timavgift15 kap 25 I p. 2 miljöbalkenAnsökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare

att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa

avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs'

Timavgift9 kap.2 I
avfallsförordningen

QaZA:61.a1

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam

behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall

till kommunen enligt kommunens föreskrifter orn

avfallshantering

Timavgift3 kap 15 å avfallsförordning

{2020:614}
Ansökan om dispens avseende bygg-

rivningsavfall från kraven på utsortering i3 kap. 10

I avfallsförordningen och från att brånnbart avfall

ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3

kap. 12 I avfallsförordningen

och

Avgiftsnivå 19 kap, 1-2 5$

avtallsförordningen

{2020:61a}

Ansökan om förlängt tömnings- och

hämtningsintervall en ligt komm unens fÖreskrifter

om avfallshantering

Timavgift9 kap. 1-2 95

avfallsforordningen

QA2O:6Lal

Övriga ansökningar

Beskrivnir;g Lagrum Avgift

/z/ &,
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Handläggning av anrnälan
Timavgift5 kap. 15 $

avfallsförordningen

{20aa:il41

Anmälan från fastighetsinnehavare eller

nyttjanderåttshavare att på fastigheten själv

komposten eller på annåt sätt behandla annat

avfall än trädgårdsavfa ll som kommunen a nsvara r

för enligt 15 kap. 20 $ MB

Timavgift9 kap.2 I
avfallsförordningen
(2020:6141

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt

kommunens föreskrifter om avfallshantering på

fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall

Timavgift9kap.2$
avfallsförordningen

{2o2a:614}

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om

avfallshantering om uppehåll i hämtning,

gemensarn behållare, befrielse från håmtning av

avfall.

Timavgift9 kap. 1 och 2 55

avfallsförordningen
pOzA:674|

änrnölninga r enligt kommunens föreskrifter

om avfallshantering.

Timavgift26 kap 3 $ 3 st. miljöbalkenAvfallshantering, sorn inte omfattas avfast

för tillsyn enligt taxebilaga 2,

avgift

Ägeruoeru tNLIGT 26 KAP MIuÖBALKEN

Tillsyn
Timavgift26 kap 11 $ mitjöbalken,

t kap 19 och 20 $S samt

2kapSSmiljötillsYns-
förordningen (20L1:1"3)

5tängselgenombrott om länsstyrelsen

uppgiften att utöva tillsyn
har överlåtlt

Beskrivning Lagrum Avgift

{5
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UTVINNIilG, BRYTNING OCH BEAR8ETNING AV

TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG'

NATURGRU$ OCH ANNAT

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 910.10 oB
tirnmar

Berg, naturgrus och

enligt 4För en sofi år

J8
1. För en verksamhet som år

kap. 2 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 18

timmar om tillståndei gåller för mer än 200 000 ton.

4

10.11 B

kap. 2 $ miliöprovningsförordningen år tillsynstiden 18

timmar om tillståndei gåller för mer ån 50 000 ton

enligt 42. För en verksamhet som år tillståndspl

men 200 000 ton

B 1810.11

I10.1 1 B

s

3. För en verksamhet som år

kap. 2 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden I
timmar om tillståndet gåller fÖr mer ån 10 000 ton

4. För en verksamhel som år

kap. 2 $ miljoprovningsförordningen år tillsynstiden I
timmar, om tillståndet gäller fÖr mer ån 5 000 ton rnen

4

men 50 000 ton
enligt 4

högst 10 000 ton

B10.11

kap. 2 $ miljöprovningsfÖrordningen år tillsynstiden 6

timmar om tillståndet galler fÖr mer än 1 000 ton men

5. en enligt 4sorn år

högst 5 000 ton.

B o'10.11

610.11 B

s18.20 B

kap, 2 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 6

tlmmar om tillståndet inte omfaftas av

kap. 3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 9

timmar för täkt av torv.

kap, 3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynsiiden 18

timmar för annan täkt ån som avses i 1, om tillståndet

enlig 4

som år til enligt 46n

av 1-5

som år til1. För en

2. Fören som år liktig enligt 4

för mer ån 200 000 ton.

B 1814.20

1810.20 B
kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen årlillsynstiden 18

timmar för annan tåkt ån som avses i 1, om tillståndet

för mer ån 50 000 ton men hÖgst

kap. 3 $ miljöprövningsförordningen år tlltsynstiden I
timmar för annan tåkt än som avses i 1, om tillståndet

gåller för mer ån 10 000 ton

3. en verksamhet som år

200 000 ion.

4. För en verksamhet som är

men 50 000 ton

4

4

B I'lo.2Q

Verksarnhets- F'tcrvtitttgs 
Tirrinrar Beskrtr",nrr.tg

fitvakocl

Dnr 2020-6651
Dir$8

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)

I
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kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden I
timmar för annan täkt ån som avses i 1, om tillståndet

som ären

för mer än 5 000 ton men 10 000 ton

IB14,20

6. För en verksamhet som år

kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 6

timmar för annan tåltt ån som avses i 1, om tillståndet

gåller för mer ån 1 000 ton men högst

5 000 ton.

enligt 4

A10.20 B

kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 6

timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet

kap. 4 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I

enligt,4en verksamhet som år tillståndspl

av 1-S.inte omfattas av
4som är anmålnen

timrnar

B o10.20

I10.30 c

hap. 5 $ miljöprövningsfÖrordningen årtillsynstiden I
som årFör en 4en

timmar
e I10,40

För en verlcsamhet som år

kap. 6 $ miljöprövniflgsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar

gspllktig entigt 4anmålnin

c 810.50

För en verksamhet som år

kap, 7 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
ngspliktig enligt 4

timmar
810"60 c

naturgas oeltrupp
kol

kap. S $ miljöprövningsfÖrordningen år tiltsynstiden 30

timmar

För en verksamhet som är 4

3011,1CI A

IJB11.28 kap, I $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 13

verksamhet som år tillståndsPl

kap. I $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
enligt 42. en

enligtsom1- För en

ivattenområdetimmar för

land.timmar för
B tö11,20

kap. 10 $ miljöprövningsforordningen år tillsynstiden B

kap. 11 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

90 timmar om verksamheten avser jårnmalm.

1 1.30

13.'10

Ic

g0A

enligt 4För en ver:ksamhet som år anmålningsPliktig

VerksamhetsgruPP och mineral

en verksamhet som år

timmar

enligt 4

kap. 11 $ miljöprÖvningsförordningen år iillsynstiden

90 timmar om verksamheten avser kol inom de

i4 5$

som år til enligten

områden som

90A'13,10

Beskrivntng
NIVåkoci

Verksarnhcts- PrÖvritngs 
l-imrrrer

2

///r g,
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kap. 11 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

64 timmar om verksamheten avser kol inorn de

områden som i4 5 $ miUöballten.

enligt 4som är3. Fören

A 6413.10

kap. 11 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden

227 timmar om verksamheten avser uran- eller

enligt 4en velksamhet som år

toriummalm.

A 22713.10

184A13.10
kap. 11 $ miljÖprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden

184 timmar, om verksamheten inte omfattas av

1. För en verksamhet som är

kap. 12 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

90 timmar om verksamheten avser järnnialnr. FÖr så

kallade industriutslåppsverksamheter (lUV'

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer etl

som år tillständsPliktig enligt 4

tillsiån

generel It tillågg med 20 timmar

5, För en

av 14.
enligt 4

A 9013.20-i

2. För en verksamhet gom är

kap. 12 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstioen

184 timmar om verksamheten inte omfattas av 1' FÖr

så kallade industriutslåppsverksamheter (lUV'

markerade rned "-i" efter koden) så tillkommer ett

generellt g med 20 timmar

enligt 4

A 18413.?0-i

kap. 13 $ miliöprövningsfÖrordningen år titlsynstiden
enligt 4en verksamhet som år til

90 timmar

g0B13.30

9C

1. För en verksamhet som år

kap. 14 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

90 timmar om verksamh€ten avser

enligt 4

A13.40

2. For en verksamhet som år

kap. 14 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden

64 timmar om verksamheten avser kol.

enligt 4

6413.40 A

227
kap" 14 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

227 limmar om verksamheten avser uran'eller

3, Fören verksam som år enligt 4

toriummalm.

A13,40

kap. 14 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

184 timmar om verksamheten inte omfattas av 1-3'

enligt 4som ar4. Fören
18413.40

1. För en verksarnhet som år

kap. 15 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden

227 timmar om verksamheten avser uran- eller

4

toriummalm.

227B13.50

kap. 15 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden

64 timmar orn verksamheten inte omfattas av 1

2 en enligt 4som år

B 6413.50

För en verksamhel sorn år

kap^ 16 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

64 timmar.

4

B 6413.60

Verksamhets-
kod

Prövnings
nivå

i'!rnrnat Beskrivning

3
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Annan ubvinningsindustrl

För en verksamhet söm är anmålningspliktig qnligt 4

kap. 17 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tiilsynstiden I
limmar.

c I13.70

LffSNilEDEL OCH FODER

Verksamhetsg ruPP $lakterler

1. För en verksamhet som är

kap, 1 S mi$öprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden 90

timmar föi produktion baserad på slaktvikt som

omfattar mer ån 50 000 ton per kalenderår' För så

kallade indushiutslåppsverksamheter (l UV,

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 30

timmar för produktion som inte omfattas av 1. För så

kallade industriutslåppsverksamheter (l UV'

markerade rned "-i" efter koden) så tillkommer ett

2. ör en verksarnhet som år

enligt 5

med 20 timmar
enligt 5

It med20 timmar

B 9015-10-i

30B15.10-i

kap. 2 $ miljöprovningsförordningen är tillsynstiden 30
som år 5en

timmar
B 3015.20

kap. 3 S miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden I
timmar.

iktig enligt 5en verksa som år anmålningsPl

U I15.30

råvaror

liskaavrupp

kap, 4 eller 5 $ miljöprÖvningsförordningen år

tlllsynstlden 90 tlmmär om verksamheten avser

bearbetning av animaliska biprodukter. FÖr så kallade

industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med

"*i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillågg med

t. För en verksamhei som år enligt 5

20 timmar

B s015.40-i, 15.45

2. För en verksamhet som år

kap.4 eller5 $ miljöprövningsförordningen år

tillsynstiden 30 fimmar om verksamheten avser

rökning. För så kallade industriutslåppsverksamheter

(lUV, markerade med "-i" sfier koden) så tillkomrner

med 20 timmarett erellt

tit
q

B 3015.40-i, 15.45

kap. 4 eller 5 $ miljÖprövningsförordningen är

tillsynstiden 64 timmar om verksamheien inte

omfattas av 1 elter 2. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

som år enligt 53. Fören

med 20 timmarså tillkommer eft

64B15.40-i, 15"45

I
For en verksamhet som år

kap. 6 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar.

anmåln 5

c15.50

Timmar BeskrrvningVerksanihets-
kod

Provntngs
niva

4
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Verksamhetsgrupp Rökari

I
anmålningspliktig enligt 5

kap. 7 $ milioprövningsförordningen år tillsynstiden I
timmar.

ör en verksamhet som år

15.80 c

Livsmedel av vegetabiliskaVerksamhebgrupp
råvaror
1. För en verksamhet som år til

kap. I elier I $ miljöprövningsfÖrordningen är tills*

ynstiden 64 timmar om verksamheten avser anlägg-

ning för tillverkning av stärkelse, stårkelsederivat eller

socker. För så kallade industriutsläppsverksamheter

{lUV, nratketade tned "-i" efter koden)så tillkommer

ett generellt med 20 timmar

enligt 5

15.90-i. 15,95 B 64

2. Fören verksamhet som år
kap. I eller I $ miljöprövningsfÖrordningen är

tillsynetiden 30 timmar om verksamheten avser

rostning av kaffe. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "'i" efter koden)

til enligt 5

så tillkommer ett med 20 timmar

B 3015.90-i, 15.S5

3. För en verksamhet som är ti

kap. I ellor I $ miljöprövningsfÖrordningen år

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser

anlåggning för frarnstållning av livsmedel med

beredning och behandling med en produktion av mer

än 50 000 ton par kalenderår och inte omfattas av 1

eller 2. För så kallada industriutslåppsverksamheter
(lUV, markerade med "-i" efter koden)så tillkommer

igt 5llståndspliktig en

med 20 timmarett generellt

B 6415.90-i, 15.95

4. För en verksamhet som år
kap. I eller I $ miljöprovningsfÖrordningen är till-

synstiden 30 timmar om verksamheten inte ornfattas

av någon av 1-3. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

kap. 10 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I
limmar.

tillståndspliktig enligt 5

så tillkommer ett erellt tillågg med 20 timmar

som årFör en ngspliktig enligt 5

3015.90-i. 15,95 B

I15.101 C

Verksamhetsg rupp Kvarnprodukter

kap. 11 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar.

ngspliktig enligt 5en verksamhet som är anmålni

c I15j25

VerksamheGgrupp Livsmedel
råvaror

ay kombinerade

en verksamhet som är tillstå

kap. 12 eller 13 $ miljöprÖvningstÖrordningen år

tillsynstiden 64 timmar med en produktion av mer ån

10 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-

utsläppsvetksamheter (lUV, markerade med "-i" efler

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar.

1 enligt 5

B 6415.131-i, 1&.141

Tirrrrrar Beskrivntng
Verksarnhets-
kocl

Prövnrngs
ntva

5
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30

2. Föran verksamhet som år

kap. 12 eller 13 $ miljöprÖvningsfÖrordningen är

tillsynstiden 30 timmar orn verksamheten inte

omfattas av 1. För så kallade induslriutslåpps-

verksamheiel (lUV, markerade med "-i" efter koden)

ett qenerellt tillåss med 20 timmarså tillkomrner

dspliktig enligt 5

B15.131-i, 15.141

For en verksamhet som är anmå

kap, 14 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
enligt 5

timmar
B1 5.1 51

Verksamhetsgrupp Miölkprodukter

kap, 15 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden

30 timmar. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

enligt 5som åtFör en

med 20 timmarså tillkommer ett generellt

B 3015.1V0-i

kap. 16 $ miljöprovningsförordningen år tillsynstiden
ngspliktig 5ssm årFör en

12 timmar
12c15.180

Verksamhetsg An livsmedelsti llverkningnanrupp

90

1. För en verksamhet som år
kap. 17 eller 18 $ mitjöprövningsförordningen år

tillsynstiden 90 timmar om verksamhetan avser

framstållning eller raffinering av vegetabiliska eller

animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer

ån 100 000 ton per kalenderår. FÖr så kallade

ind ustriutsläppsverksamheter (l UV, markerade med

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillågg med

tillståndspliktig enligt 5

20 timmar

B
15.'185-i och

15.190

64

2. För en verksamhet som är

kap. 17 eller 1B 3 nrilioprovningsfttrordningen ar

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser

framstållning eller raffinering av veqetabiliska eller

animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer

ån 50 000 ton rnen hÖgst 1Ö0 000 ton per kalenderår'

För så kallade indusfiutslåppsverksamheter (lUV,

markerade med "-i" efter koden) så tillkommerett

enligt 5

It tillägg med 20 timmar

1 5.1 85-i och
1 5.190

3. Fören verksamhetsom år
kap 17 eller 18 $ miljöprövningsförordningen år 3

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser

fiamstållning eller raffinering av vegetabiliska elle!.

animaliska olior eller fetter med en produktion av

högst 50 000 ton per kalenderär' För så kallade

industliutsläppsverksamheter (lUV, markerade med

"-i" eft€r koden) så tillkommer ett generellt tillägg med

20 timmar.

enligt 5

B 3015.185-i och
1 5.1 S0

Verksenrhejs-
kod

Prövnings

nwä
Timrrrar' [3eskrtvntng
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6

W'&,



kap. 17 elfer 18 $ miljöprövningsfÖrordningen år

tillsynstiden 30 timmar fÖr annan ve*samhet som

inte omfattas av någon av 1-3. FÖr så kallade

industriutslåppsverksamheter (lUV, markerade med

"-i" etter koden) så tiilkommer ett generellt tillågg med

20 timmar.

4. enligt 5en verksamhet som år

B 3015.185-i och
1 5.1 90

kap. 19 $ mil.iöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar

5För en verksamhet som år anmälningsPliktig

Ic15.200

ssm år tillsiåndsPliktig

kap. 20 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

30 timmar

enligt 5För en

B 3015.210

För en verksamhet ssm år anmålningsPliktig enligt 5

kap. 21 $ miljöprovningsförordningen är tillsynsiiden I
timmar-

öU15.220 c

kap. 22 $ miljoprovningsförordni nge n år tillsynstiden

64 timmar.

s0m år tillståndsPliktig enligt 5För en

B 6415 230

som år anmälningsPliktig

kap, 23 $ rnil.iöprÖvningefÖrordningen är tillsynstiden I
timmar

6
Öt en

I15,?40 c

en verksamhet som år til

kap. 24 $ rniljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

13 timmar för framstållning av malt.

1 enligt 5

1315.250 B

o+

2. Fören verksamhet som årti
kap. 24 $ mi$öprÖvningsförordningen är tillsynstiden

64 timmar för framstållning av mer än 20 000 ton

enligt 5

kalenderåreller

B15.250

3. För en verksamhet sorn år

Rap. 24 $ miljöprövnin gsförord ningen år tillsynstiden

30 timmar för framstållning av mer ån 10 000 tan men

högst 20 000 ton laskeoryck eller maltdryck per

enligt

kalenderår

B 3015.254

kap.25 $ miljöprovningsfÖrordningen år tillsynsliden B
enligtsom åren

timmar
Ic15.260

B g015.?.70

1. Fören verksamhet som är

kap. 26 $ miljöprovningsförordningen år tillsynstiden

kap. 26 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

47 timmar för anlåggning fÖr tillverkning av

startkulturer av mikroorganismer.

iktis 5

enligt 5

avför90 timmar för
som årFör en

47B15.270

För en verksamhet soffi är an

kap.27 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar.

enligt 5

C I15.280

För en verksamhet som år änmå

kap. 23 $ miljöprövningsförordningen år tiltsynstiden B

lningspliktig enligt 5

timmar
C I15.310

l'imrrrar BeskrivningtVerksamhe ts.

kod

Provn,ngs

rrivå

7
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kap. 29, 31 eller 33 $ miljöprÖvningefÖrordningen år

tillsynstiden 90 timmar för anläggning fÖr bearbehing

av animaliska biprodukter med en produtction baserad

på mer ån 10 000 ton råvara per kalenderår' Förså

kallade ind ustriutslåppsverksamheter (l UV,

riarkerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

B 90

avrupp
råvaror

51. För en verksamhet som år

med 20 timmargenerellt

15.330-i, 15.350-

i och 15.370-i

B 30

kap. 29, 31 eller 33 S rfiiliöprövningsfÖrcrdnlngen år

tillsynstiden 30 timmar fÖr anlåggning som inte

omfattas av 1. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "'i" efter koden)

så tillkommer ett generellt ti med 20 timmar

enligt 5en verksamhet som är

15,330-i, 15.350-
ioch 15.370-i

I kap. 30 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I
som år ktig enligi 5För en

timmar
1S.340 c

en verksamhet som år anmåln

kap. 32 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 8

timmar.

enli$t 5

c I15.360

en verksamhet som år anmålningspliktig enligt 5

kap. 34 $ miljöprovningsförordningen år tillsynstiden 8

timmar.
c I15,380

VSRKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

För en verksamhet som är tillstånd

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 90

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter

{lUV, markerade med "-i" €fter koden) så tillkommer

enligt 6

ett med 20 timmar

B 9017.1A-i

kap, 2 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 64

timmar för anlåggning fÖr hantering av mer ån 1 000

ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per

kalenderår,

För en verksamhet som år enligt 6

B 6417.20

30 kap, 2 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 30
som är2. För en 6

ng som inte omfattas av 1timmarför
17.20 B

kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 8

timmar.

enligt 6För en som år

c I17.30

PÄLS, SKINN OCHPFETSGRU
uioen

kap, 1 $ miljöprövningsförordningen årtillsynstiden 90

timmar. För så kallade industriutslåppsverksarnheter
(lUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer

ett generetlt med 20 timmar

enligt 7För en som

B s018.10-i

Tinrrnar BeskrivningVerksamhets
kod

Frövnings
nivä

I
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ffiillståndsplihig enligt 7

kap. 2 $ mitjöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden 90

timmar om verksamheten avser garvning av mer än 1

000 ton produkter per kalenderår.

9018.20

B g018.20

90
kap. 2 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 90

timmar om verksamheien avser annan beredning av

kap. 3 S miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I

enligt 7en verksamhet som år

hudar oclt skinrr ån garvn
enligt 7en verksamhet sorn är an

timmar

18.20 B

c B18.30

VERKSA MHETSGRU PP TRÄVAROR

kap. 1 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 64

timmar. För så kallade industriutslåppsverksamheter
(lUV, maikerade med "-i" efter koden) så tillkommer

kap. 2 $ miljöprövningsförordningen årtillsynstiden 12

timmar.

IFör en verksamhet som

med 20 timmareI
IFör en som år anmälningspliktig

6420.05-i B

12C20.10

kap. 3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 64

timmar för produktion som omfattar mer ån 200 000

kubikmeter kalenderår

som ar enligt I1 Fören

B 6420.24

B 302A.20

I

kap. 3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 30

kap. 4 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I
timmar,

2 en verksamhet som år

I

enligt I

som inte omfaltas av 'ltimmårför
För en verksamhet äom år

c20.30

kap. 5 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8
som ärFör en I

timmar
U I2A.44

kap. 6 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

137 timmar för produktion sqm omfattar mer ån 20

000 ton per kalenderår. För så kallade industri-

utslåppsverksamheter {lUV, markerade med "'i" efter

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar.

en verksamhet som år enligt I

137B20.50-i

64

kap. 6 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 64

timmar för ptoduktion som inte omfattas av 1- För så

kallade ind ustriutsläppsverksamheter (l UV'

markerade med u-l' efier koden) så tillkommer ett

enligt Iet som år2. Fören

tillågg med 20 timmar

B20.50-i

nlva

Prövninas Tinrmar BeskrrvningVerksamhets-
kod

I
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ror en verksamhet som är

kap. 7 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar

anmålningsPliktig enligt I
Ic2A,6A

För en verksamhet som år

kap. I $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden 13

timmar

I
B 132A.79

kap. I $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 4

timmar

enligt IFör en sOm år än

4c20.80

kap. 10 $ miljÖprÖvningsförordningen år tillsynstiden I
tlmmar

För en verksamhet som är ktig enligt &

C I20.90

kap. 11 $ miljöprÖvningsförordnirtgen år tillsynstiden I
enligt Ien verksamhet som är anmålningsPliktig

timmar
8c2Q.91

PAPFER

PAPPERST'AROR
1. Fören verksamhetsom år

kap. 1 $ milJöprovningsfÖrordningen år tiltsynstiden

306 timmar för anlåggning för en produktion av mer

ån 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa per kalenderår

om verksamheten har blekeri' För så kailade industri-

utslåppsverksamheter {lUV' markerade med "-i" efter

koden) så tillkornmer ett generellt tillägg med 20

timmar

spliktig enligt 9tillstånd

A 30621.10-i

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynsiiden

227 limmar för en produktion av hÖgst 300 000 ton

sulfat- eller sulfitmassa öm verksamheten har blekeri'

För så kallade industriutslåppsverksamheter {lUV'

markerade med u-l' efter koden) så tillkommer ett

generellt tillågg med 20 timmar

enligt Iet som år?, Fören

227A21.14-i

kap. 1 $ milioprovningsfÖrordningen är tillsynstiden

184 timmar för en produktion av sulfat- eller

sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri. FÖr så

kallade induskiutsläppsverksamheter (lUV,

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

137 timmar om verksamheten avser frarnstållning av

halvkemisk massa. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter {lUV, rnarkerade med "-i" efter koden)

en verksamhet som år dspliktig enligt 9

med 20 timmargenerellt
enligtsonr år4. För en

med 20 timmarså tillkommer ett

A 18421.10-i

A 13721.10-i

Verhsanrhets-
kocl

Provnrngs
il tva

Tirrrnrar Beskrivntngl
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5. För en verksamhet som år

kap, 1 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

l3l timmar för annan anlåggning ån de som avses i

1-4 med en produktion av mer ån 200 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

enligt 9

riså tillkommer ett rned 20 timmar

137Au3a-i

A c021.10-i

90A21.30-i

kap. 2 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 90

timmar för framstållnlng av mer ån 10 000 ton per

katendarår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

kap 2 5 miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynsticlen 47

timmar för framstållning som inte omfattas av 1, FÖr

så kallade industriutslåppsverksamheter {lUV'

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

scm är Iör en

2. För en verksarnhet som ä{

genetetlt til med 20 timmar

med 20 timmarså tillkommer ett
I

A21.30-i

kap. 3 $ mil.iåprövningsförordningen år tillsynstiden 47

timmar

enligl9För en som är

B 4l21.4A

GR,AFISK PRODUKTION

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar

t10För en sorn år anmåln

oc2234

kap. 2 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden B

timmar

För en verkgamhet som är anmäln entigt

x7:2.24 C

kap. 3 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30

timmar

enligt 10För en som år

3CB27.34

kap, 4 $ miliöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 8

kap. I $ miljöprövningsförordningen är tlllsynstiden

137 timmar för en anläggning med en total installerad

2?.4Q

13723.05

Ic

A

För en verksamhet ssm år anmä enligt 10

timmar
ETSGRUPP

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH

KÄRNgRiiNsLE
enligt 11som år1. Fören

effekt ont mer ån 200 rnegäwatt.

Vi:rksarrheis-
kod

Prövnritgs
niva

-limntar Beskrivtting
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23,05 A 64

effekt om mer än 100 megawatt men högst 200

2 För en som enlig
1kap. $ årmiljöprOvnin gsförordn in gen 64lillsynstiden

förtimmar en medanlågg €n totaning installerad

23.05 A 30

effekt om mer ån 10 megawatt men högst 100
megawatt,

installerad

FJ, enör ös0m enligt
1kap. I miljöpnivn tiräringsforordningen n 30lsynstide

lörtimmar n a enmednlåggnlng total

23.05 A 13

4. Fören s6m år 11en
1kap. g miljöprövn är 1 Jingsförordningen tillsynstiden

timma enför anlåggn med totalening instiallerad
effekt om h 10

23.1 0-i A 90 induslriutslåppsverksamheter

För en verksamhet som år
zkap s miljöprövn ingsförordn är 90rngen tillsynstiden

Förtimmar kalladeså
(ruv medmarkerade -l efter JAkoden) tillkommer

11

ett generellt med 20 timmar

23.1 1-i 90

(ruv,

I FÖT en verksarnhet ärsom 1enligtiktig
äkap. $ ingsförordn ärmiljöprövn 90ingen tillsynstiden

tirnrna om nverksamhete avsel våtske-riilöverföring
Fbrånsle. såörformigt kallade industriutsläpps.

llverksamheter medmarkerade -i" efter koden
så tillkommet ett 20med timmar.

23.11-i A 64 kubikmeter gas per kalenderår i anlåggning rned en
installerad effekt av mer än 100 megawati. För så
kallade induslriutslåppsverksamheter (l UV,
markerade med ',-i" efter koden) så tillkommer ett

F2. enör verksamhet af90rn 11enligtpliktig
3kap $ tilät 64miljöprövning sförordnin gen lsynstiden

timmar ofn avserverksamheten tillöverföring
törgasbråinsle en produktio,n merAV 1ån 00050

generellt rned 20 timmar

23.11-i A 30

F3. enOt ärsom I1enligt
3 n$ miljöprövkap ingsförordn äringen 30tillsynstiden

omtimmar verksamheten avser rillöverffiring
enförSasbrånsle n AVproduktio mer än 1 50 000

bikmeterku pergas kalenderår enanlågg medning
tnstallerad efiekt metav än 0 menmegawatt högst
.1 00 FÖTmegawatt. kalladesa industriutslåpps.
verksamheter {luv rnarkerade ri"med efter koden)
så lillkommer ett 20med timmar

Verksarirfre'ts -

kod
Pir)vl"rlngl

nivå limnttr Begkrivrrirrg

LZ
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13

4. För'en verksamhet som ål
kåp. 3 S miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 13

timmar om verksamheten avser Överforing till

gasbränsle för en produktion av mer ån 150 000

kubikmeter gås per kalenderår i anläggning med en

installerad effekt av högst 10 megawatt- För så

kallade industriutsläppsverksamheter {l UV,

matkerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

enligt 1

med 20 timmargenerellt

23.11-i A

kap.4 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden

184 timmar. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

enligt 11För en verksamhet sorn är

med 20 timmarså tillkommer ett

A 1U23.12-i

För en verksamhet som är

kap. 5 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 90

timmar.

enligt 11

23.13 sCI

kap. 6 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 90
enligt 11en verksamhet som är

limmar
B 9023.24

kap. 7 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

306 timmar. För så kallade industriublapps-
verksamheter (lUV, markefade med "-i" efter koden)

enligt 11För en verkeamhet sorn är

så tillkömmer ett tillägg med 20 timmar

3CI623.30-i

kap. 8 eller I $ miljöprövningsfÖrordningån år

,1
För en verksamhet som tillståndspliktig

90 timmar
A 9023.40 och 23.50

KEMISKA PRODUKTER

Verksamhstagrupp Organieka kem ikalier

1. För en verksamhet som år iillståndspliktig enligt

någon av 12 kap. 1 -22 $ miliÖprÖvningsförordningen

år tillsynstiden 137 tirnmar fÖr anlåggning med en

produktionsmängd på mer ån 20 000 ton per

kalenderår. För så kallade

indu$triutslåppsverksamheter (lUV, markerade rned "-

i" efter kodeni så tillkommer elt generellt tillågg med

20 timmar.

137

?4.A1j,24.D2-L
24.03-i, 24"44-i,
24.As-i,24.06-',
24.07-i,24.Oa-i,
24,09-i, 24.10-i,
24,11-i,24.12-i,
24.13-i, 24.14-i,
24.15-i, 24.16-i,
24.17 -i,24.18-i,
24.19-i. 24.20-i,
24.21-iach
24.22-t

AJB

Verksamhets-
kod

Provnings
niva

Trnunar Beskrtvning;
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2. For en verksamhet som år tillståndspliktig enligt

någon av 12 Rap. 1-22 g miljÖprÖvningsförordningen

är tillsynstiden 90 timmar fÖr anlåggning med en

produktionsrnångd på hÖg$t?0 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "'i" efter koden)

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar'

å/B g0

24.A1-i,24.A?-i,
24,03-i, 24.04-i,

24.05-i,24.A6-i,
24.07 -i, 24.08-i,
24.09-i, 24.10-i,

2411-i,24.12-i,
24.13-i,24.14-i,
24.15-i,24.16-i,
24.17-i,24.1e-i,
24.19-i,24.2ö-i,
24,21-i ach
24.22-t

VerksamhetsgruPP Oorgan kemikalieriska

kap. 23 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden

22.7 limmar om verksamheten avser ktoralkali med

anvåndning av amalgammetoden. FÖr så kallade

industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade n'ed

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillågg med

20 timmat.

12som är ndspliktigör en

22724.23-i A

kap. 23 $ miljöprovningsfÖrordningen år tillsynstiden

184 timmar om verksamheten avser annan

tillverkning av gas ån den som omfattas av 1. For så

kallade ind ustriutsläppsverksamheter ( I UV'

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

kap. 24 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

90 timmar. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

För en verksamhet som år tillstånd

enligt 12För en verksamhet som år

med 20 timmar
enligt i2

med 2S timmarså tillkommer ett

194:A24.23-i

s0B24.24-i

någon av I 2 kap. 25-32 $ miljöprÖvningsfÖrordningen

år tillsynstiden 137 timmar fÖr anlåggning med en

produktionsmangd på mer än 20 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutsläppa-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

1 en verksamhet som år

Eå tillkommer ett generel{t tillägg med 20 timmar

enligt

N8 137

24,25-i,24.?:6-i,
24.27-i,24.28-i,
24.29-i.24.30-i,
24 31-i och
24.32-i

2. För en verksamhet som är

någon av 12 kap. 25-32 $ miljÖprÖvningsfÖrordningen

år tillsynstiden 90 tirnmarför anlåggning med en

produktionsmängd på hÖgst 20 000 ton per

kalenderår. FÖr så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, marlterade med "-i" efter koden)

så titlkommer ett generellt tillågg med 20 timmar

pliktig

90

24.25-i,24.26-i,
24.27-i,24.28-i,
24.29-i,24,30-i,
24.31-ioch
24.32-i

A/B

Verksamhets-
kocl

Prövnings
niva

Timmar Beskrtvtrtng
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kap. 33 eller 34 $ miljöprÖvningsfÖrordningen är

tillsynstiden 184 timmar för anlåggning med en

produktionsmängd på mer ån 20 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksarnheter {lUV, markelade med "-i" efter koden)

184A/B

1 en verksamhet som år
Verksamhetsgrrpp Gödselmedel

enligt

med 20 timmarså tillkommer ett

24 33-i och
24.34-i

90

kap. 33 eller 34 S miiiöprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en

produktionsmängd på hÖgst 20 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

z

så tillkommer ett generellt tillågg med 20 timmar

2 ör en som år til enligt

N824.33-i och
24.34-i

VerksamhetsgruPP
biocider

och

NB 18424.35-ioch
24 36-i

kap. 35 eller 36 $ miljÖprÖvningsfÖrordningen år

tillsyrtstiden 184 timmar för anlåggning med en

produktionsmångd på rner ån 20 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

kap. 35 eller 36 $ miljÖprÖvningsförordningen år

tillsynstiden 90 timmar för anlåggning med en

produlrtionsmangd på högst 1 000 ton per halenderår,

För så kallade industriutslåppsverksamheter (lUV,

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

1. För en verksarnhet som är

2. För en verksamhet som ar

enligt 12

med 20 timmarså tillkommer ett
enligt

med 20 timmar

s0NB24.35-ioch
24.36-i

För en verksamhet som är

kap. 37 $ miliöprovningslörordningen år tillsynstiden

137 timmar.

enligt a
L

B 't t'ttJt24.37

kap. 38 eller 39 $ miliÖprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 137 timmar fÖr anlåggning med en

produktionsmängd på mer än 20 00CI ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter ilUV, markerade med "-i" efter koden)

137A/ä

VerksamhEtsgruPP Läkemedel

1. Fören verksamhet som år enligt 12

med 20 timnarså tillkommer ett

24.38-ioch
24.39-r

90

kap. 38 eller 39 $ miliöprovningsfÖrordningen år

tillsynstidert 90 timmar fÖr anläggning med en

produktionsmångd på hÖgst 1 000 ton per kalenderår

För så kallade indushiutrläppsverksamheter {1UV,

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

enerellt iillågg med 20 timmar

som år tillståndsPliktig enligt 122. För en

NB24.38-i oeh

24.35-i

Verksarnhets-
kod

Frovninqs
niva

l irnmar Beskrivrrtrrg

r/tr€a"
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I
som år anmålningsPliktig

kap. 40 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 8

timmar,

enligt 12För en verksamhet

24.40 c

I kap. 41 $ miljöprÖvningsförordningen är tillsynsfiden I
timmar,

en verksamhet som år enligt 12

24.41 C

Verksamhetsgrupp SPrängämnen

1. Fören verksamhetsom åI

kap. 42 eller 43 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 137 timnnar fÖr anläggning med en

produktionsmängd pa mer ån 1 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps-
verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

enligt 12

med 20 timmarså tillkommer ett

AJB 137
24.42-i och
24.43-i

90

2. För en verksamhet som år
kap. 42 eller 43 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 90 timmar fÖr anläggning med en

produktionsmångd på högst 1 000 ton per kalenderår

För så kallade industriutslappsverksamheter (lUV,

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer etl

2

lillågg rned 20 timmar

24.42-i och
24.43-i

A/B

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

kap. 44 $ miljöprovningsförordningen år tillsynstiden I
enligtsom år anmälnFör en

timmar
c I24.44

1. För en verksamhet som år
kap. 45 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

30 timmar om verksamheten avser tillverkning av

tillslåndspliktig enligt 12

eller kemiska Produkter

B 3024.45

B 64

2. För en verksanthet sont år
kap. 45 $ miljöprövnkigsförordningen år tillsynstiden

64 timmar om verksarnheten avser tillverkning av

läkemedelssubstanser genotn extraktion ur biologiskt

material.

2

24"43

3- För en verksamhet sorn år

kap. 45 $ miljöprövningsförord ni n ge n år til lsy nstid en

30 timmar om verksarnheten avser tillverkning av

enligt 12

rångåmnen,

B 3024.45

3024.45 B
kap. 45 $ miljöprovningsforordningen år tillsynstiden

30 Umrnar om verksamheten avser tillverkning av

kap. 45 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

13 timmar om verksamheten avser tillverkning av

2

4, ör en enligt 12söm år

artiklar
ensom år5. För en

ammunition.

B 1324"45

ör en verksamhet som år

kap, 46 $ miljoprovningsförordningen år tillsynstiden 8

timmar,

12

c I24.46

Verksamlrets-
kod

Provnings
nivå

Timmar Beskrivning
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I
gsPliktig entigl 12

Rap. 47 $ milioprovningsfÖrordningen är tillsynsliden I
timmar

c24.47

PLASTvAROR

ocHPP

kap. 1 $ fiiljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 64

timmar för en produKion av mer än 10 000 ton per

ktig enligt J$om åt1. Fören

kalender,år

o425.1 0 B

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 30

h.tion som inte omfattas av 1

enligt ?
z, en verksamhet som år

tirnmar för en
B 3025,10

kap. 2 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden 8
enligt 13som är anmålFör en

timmar
I25.11 r.

30
kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsyntiiden 30

timmar för en produktion av mer ån 100 ton per

enligt
dl

et Bom år1. Fören

kalenderår

B25.20

2. För en verksamhet som år

kap. 3 å miljöprövningsfÖrordningen år tillsynttiden 13

timmar fir en Produktion som inte omfattas av 1

enligt 13

B 1X25.24

en verksamhet som år an

kap. 4 $ miljöprövningsfÖrordningen år tiltsynstiden I
timmar

måln 13

I25.30

30 kap. 5 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 30

timnnar

enligt 1en som år

B25.44

För en verk$amhet som är
kap 6 $ miljöprövnirqslörordningen år tillsynstiden I
timmar.

anmålnin enligt 13

c I25.50

MINERALISKA PRODUKTER

VerksamhetsgruPP och ketamiskaGIas, glasvaror

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 64

timmar. För så kallade industriutslåppsverksamheter

(lUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer

ett generellt med2A timmar

enligt 14som år tiFör en

B 6426.05-i

kap. ? $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 90

timmar om verksamheten avser tillverkning av

mineralull med småltning av mer än 10 000 ton

mineraler per kalenderår. FÖr så kallade industri-

utslåppsverksamheter {lUV, markerade med "-i" efter

koden) så tillkommer ett ganerellt tillågg med 20

1, För en verksamhet som år 14

tlrnmar.

90B26.10-i

Verl<santhets-
kod

Provnings
.^:.,^
r lJVg

Tin':nrar Beskrivning
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30

Plilrtig enligt l4
kap. 2 $ miljöprövningsfÖrordningen år iillsynstiden 30

timmar om verksamheten avser tillverkning av

mineralull med småltning äv mer än 5 000 ton men

högsl 10 000 ton mineraler per kalenderår. FÖr så

kallade industriutslåppsverksamheter (l UV'

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer etl

generellt til med 20 timmar

26.10-i B

o426.20 B

30B26.20

kap. 3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 13

timmar vid förbrukning av mer ån 5 ton men högst

500 ton glasråvaror med tillsats av bly'eller

4som år ndspliktig3. För en

per kalenderår

B 1326.2A

6428.20

30

4. För an verksamhst som år

kap. 3 $ miljöpiövningsfÖrordningen år tlltsynstiden 64

timmar vid förbrukning åv mer ån 3 000 ton andra

5. För en verksamhet som är

kap, 3 $ mitjöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 30

timrnar vid förbrukninE av mer ån 1 000 ton men

högst 3 000 ion andra glasråvaror ån de som avses i

enligt 4

ror ån de som avses i 1-3 kalenderår

1-3 r kalenderår

enligt 14

B26.20

13

6. Fören verksamhet som år

kåp, 3 S rniljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 13

timmar vid förbrukning av högst '1 000 ton andra

glasråvargr än de som avses i 1-3

enligt 14

kalenderår

B28.2A

en verksamhet som år anmåln

kap. 4 $ miljöprövningsförordningen är lillsynstiden I
spli 14

timmar
år anmålningspliktig enligt 14

kap, 5 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
tirnmar,

För en verksamhet som

C

I

I

26.34

26.44

6 $ miliöprövningsförordningen år tillsynstiden 30

timmar. För så kallade industriutslåppsverksamheter

{lUV, markerade med "-i" efter koden} så tillkomnner

7 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 30

timmar.

enligt 14 kap.ör vdrksamhet som

med 20 timmar.ett generellt
4 kgp.FÖT som år

B 3026.50-i

30B26.5't

Verksarnhets-
kod

Prc.rvrrrngs

nrva
'tirnirrar Beskrivning

/4 W,
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Föran verksamhet tom år anmälningsptiktig

kap. I $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I
enligt 14

timmar
26.60 c I

kap. I $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

184 timmar, För så kallade industriutsläpps'

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)
18426.70-i A

cement, betong, krita

14som är til ndspliktig enlig
och
För en

så tillkommer ett tillågg med 20 timmar

184

För en verksamhet som år til

kap. 10 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

184 timmar.

14

26.8CI B

30

kap. 11 $ mitjöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden

30 timmar. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (lUV, markerade rned "-i" efter koden)

enligt'14ör en verksåmhel sorn är

med 20 timmarså tillkommer ett

B26.S0.i

För en veiksamhet sorn år
kap. 12 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden

12 timmar.

enligt 14

TL26.100

I kap. 13 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar.

14år anmålningsPliktig enFör en verksamhet som

26.110 c

kap. 14 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden I
timmar.

enligt 14För en som år
c I26.120

Verksamhetsgrupp Andra rnineraliska produkter

som. är tillståndspliktig enligt 1 4

kap. 15 eller
16 $ mi[öprövningsförordningen år tillsynstiden ö4

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter

(lUV, markerade med "-l'efier lcoden) så iillksmmer

et som är anmålningsPliktig en

kap. 17 $ mitjöprövningsförordningen är tillsynstiden I
4

För en

med 20 timmareft
För en

timmar

64
26.130-i och

26 140
B

Ic26"150

kap 18 $ mi{öprövningsförordningen år tillsynstiden I
en 14För en verksamhet som ät

timmar
I26-16A c

kap. 19 $ miljöprövningsfÖrordningen år tlllsynstiden

30 timmar, För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "'1" efter koden)

14För en verksamhet som år

med 20 timmarså tillkommer ett generellt

B 3026.170-i

kap. 20 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 8

timmar.

en verksa som år enligt 14

c I26.18A

Ver ksanrhets-

kod
Timmar Beskrivning

Provnings
nivå
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kap. 1 $ miljöprövningsförordnlngen år tillsynstiden 64

timmar om verksamheten avser jårn- eller stålverk

med induktionsugnar, {EsR-anläggningi. För så

kallade industriutslåppsverksamheter (l UV,

markerade med ".i" efter koden) så tillkommer ett

kap. 1 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden

306 timmår för annan anlåggning ån som avses i 1

med en produktion av mer än 1 000 000 ton pet

kalenderår. För så kallade industtiutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

kap. 1 $ miliöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

227 limmar lör annan anlåggning ån som avses i 1

med en produktion av mer än 100 000 ton men högst

1 000 000 ton per kalenderår. FÖr så kallade industri-

utslåppsverksarnheter {lUV, nrarhetade nred "'i" efter

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20

15

27i1-i

27.1A-i

27lA-i

A 64

306A

227A

timmar

STAL CICTI METALL

2, ör en

1. För en verksarnhet som år

med 20 timmar
15som

med 20 timmarså tillkommer ett
enligt 153. För en verksamhet som är

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 90

timmar för annan anlåggning ån som avses i 1 med

en produktion av hÖgst 100 000 ton per kalenderår'

För så kallade industriutslåppsverksamheter (lUV,

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

generellt med20 timmar

enligt 15som är4. Fören

9027.14-i A

64A27.24
kap. 2 $ mil.iöprövningsfÖrordningen är tillsyn$tiden 64

timmar om verksamheten avser jårn- eller stålvert<

en verkeamhet som är tillstå

kap. 2 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 90

timmar om verksamheten avser annan produktion av

2.

järn eller stål ån som avses i 1.

som är enligt 151. Fören

nrng,(Emed
t1

A 9027.24

kap. 2 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynsliden 90

timmar om verksamheten avser behandling av

jårnbaserade metaller
produktion av mer än

gengm varmvalsninE fÖr en

50 000 ton per kalenderår.

3. För en verksamhet som år enligt 15

s0A27.2Q

kap.2 $ mil!öprövningsfÖrordningan år tillsynstiden 64

timmar om verksamheten avser behandling av

15en verksamhet som år4.

enförvarmvalsningmetaller genomjårnbaserade
kalenderår50 ton000AV

64A?7.29

Titrtrnar BesklivrrlngVerksamnets-
kod

Prövnings
rriva

,il/ &,,

20
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iiktig entigt l5
kap. 3 $ miljöprövningsförordnirtgen år tillsynstiden 90

timmar. För så kallade industriutslåppsverksamheter

(lUV, markerade med "-i" efter koden) så tilll(omrner

ett generellt tillägg med 20 tirnmar

90A27.25-i

9027,26-i A

kap, 4 $ mifiöprovningsfÖrordningen år tillsynstiden 90

timmar. För så kallade industriutslåppsverksamheter
(lUV, markerade med "-i" efter koden) så tiltkommer

kap. 5 $ miljöpr'Övningsförordningen år tillsynstiden 30

timmar om verksamheten avser behandling av

jårnbaserade metaller genom varmfÖrzinkning med

uppsamling och filter för flussrök med en fÖrbrukning

av mer ån 10 000 ton zink per kalenderår. FÖr så

kallade industriutslåppsverksamheter (l UV.

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer etl

ett generellt till med 20 timmar

enligtsom årFör en

enligt 15För en verksamhet som år

med 20 timmar

30A27.27-'

,l?A27.27-i

6A27.27-l

kap. 5 $ miljöprövnihgsfÖrordningen år tillsynstiden 13

timmar om verksamheten avser behandling av

järnbaserade metaller ganom varmfÖrrinkning med

uppsamling och filter fÖr llussrok med en fÖrbtukning

av mer ån 1 000 ton rnen högst 10 000 ton zink per

kalenderår. För så källada industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

kap. 5 $ mitiöprövningsförordningen är tillsynstiden 6

timmar om verksamheten avser behandling av

jårnbaserade metaller genom varmförzinkning med

uppsamling och filter fÖr flussrök med en förbrukning

åv mer ån 100 ton men högst 1 000 ton zink per

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

kap 5 $ miföprÖvningsfÖrcrdningen år tillsynstiden 3

timmar om verksamheten avser behandling av

järnbaserade metaller genom varmfÖrzinkning med

uppsamling och filter fÖr flussrÖk med en förbrukning

av högst '100 ton zink per kalenderår. FÖr så kallade

industriutslåppsverksamheter (lUV, markerade med

"-i" efter koden) så tifikommer ett generellt tillägg med

verksamhet som år til2. en

3. en

så tillkommer ett generellt med 20 timmar

4. en

5

med 20 timmarså tillkommer ett
1sorn är

15som är

20 timmar

A 327,27-i

Verksamhets-
kocl

Pro'rnings
niva

Tintmar BersKrivning
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kap. 5 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 64

tirnmar orn verksamheten avser behandling av

jårnbaserade metaller genom varrnförzinkning utan

uppsamling och filter ftr flussrök med en fÖrbrukning

av mer än '10 000 ton zink per kalenderår. För så

kallade industriutsläppsverksamheter ( I UV,

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer etl

enligt 15

generellt tillägg med ?0 timmar

För en verksamhet som år

A 6427.27-i

kap. 5 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 30

timmar om verksamheten avser belrandling av

jårnbaserade metaller genom varmföruinkning utan

uppsamling och filter för flussrÖk med en fÖrbrukning

av mer än 1 000 ton men hÖgst 10 000 ton zink per

kalenderår. För så kallade induslriutsläpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

så tillkommer ett generellt med 20 timmar.

enligt 15För en verlqsamhet som år

3027.27-i A

kap, 5 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 13

timmar om verksamheten avser behandling av

jårnbaserade metaller genöm varmförzin kning utan

uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning

av mer ån 100 men hÖgst 1 000 tsn zink per

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verl<samheter (lUV, markerade med "'i" efter kodeni

kap. 5 $ rniljöprovningsfÖrordningen år tillsynsliden 6

timmar om verksamheten avser behandling av

jårn baserade metal ler genom va rmfÖrelnkn in g utå n

uppsamling och filter fdr flussrök med en forbrlkning

av högst {00 ton zink per kalenderår' För så kallade

industriuts!äppsverksamheter (l UV, mark€rade med

"-i" efter koden) så tillkommer eft generellt tillagg med

20 timmar.

-7
I en

så tillkommer ett generellt med 20 timmar

entigt 15som är

15sorn årFör en

1327.27-i A

A b27.27-i

kap. 5 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 64

timmar om verksamheten avser behandling av

jårnbaserade rnetaller gensm annat anbringande av

smålt metall ån som avses i 1-8 med utslåpp äv mer

ån 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För

så kallade industriutsläppsverksamheter (l UV,

markerade med "-i" efter koden) så tilllqommer ett

som år9. För en
tr

med 20 timmar,

6{A27.27-i

Prövnings
rriva

Tiinnrar BeskrivningVerksamhets
koo
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30

10. För en verksamhet sorn år

15 kap. 5 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

30 timmar om verksamheten avser behandling av

jårnbaserade metraller genom annat anbringande av

smålt metallän som avses i 1-8 med utslåpp av rner

än 1 000 kubkmeter men hÖgst 10 000 kubikmeler

proces$- och sköljvatten, FÖr så kallade industri-

utslåppsverksaniheter (lUV, markerade med "'i" efter

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

tillståndspliktig enligt

timmar

27.27-i A

13

15 kap. 5 $ miljöprbvningsfÖrordningen är tillsynstiden

13 timmar orn verksamleten avser behandling av

jårnbaserade metaller genorn annat anbringande av

smålt metall ån som avses i 1-8 med utsläpp av fier
än 100 kubikmeter men hÖgst 1 000 lcubikmeter

process- och sköljvatten. För så kallade industri-

utslåppsverksamheter (lUV, rnarkerade med "-i" efter

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar

enligt1'1. För en et som ät

A27.27-i

6

12. För en verksamhet som år

15 kap, 5 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden

6 timmar om verksamheten avser behandling av

järnbaserade metaller genorn annat anbringande av

smält metall ån söm avses i 1*8 med utslåpp av

högst 100 kubikmeter process- och skÖljvatten. FÖr

så kallade industriutslåppsverksamheter {lUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillksmmer ett

tillågg med 20 timmar

A27.27-i

För en verksamhet som är

kap. 6 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 90

timmar.

tif lståndspliktig enligt

A 9027.31

kap. 7 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 90

timmar om verksåmheten avser kallvalsning av mer

än 50 000 ton stål Per kalenderår

ensom år1. Fören

9027 32 B

64

2. För en verksamhet som år

kap. 7 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstid*n 64

timmar om verk$amheten inte omfattas av 1

enligt 15

B27.32

kap. S $ miljöprövningsf6rordningen år tillsynstiden 64

timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller

kårnsand används med en produktion av mer ån 10

000 ton per kalenderår. FÖr så kallade industri-

utslåppsverksamheter {lUV, markerade med "'l' efter

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar.

15som årör en

6427.40-i B

Verksarnheis-
kod

Prnvnings
nrva

Titnlnar Beshrtvnlrrg
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27.4A-i B 30

IUV,

2 För 6n som är 5enligtI mkap $ tiiljöprövn in gsföro rdn ingen år 30llsynstiden
omtimmar verksarnheten avser dår €form-gjuteri ller

kämsand anvånds enmed avproduktion 10högst
ton000 kaper lenderår. För så kallade industri-

utsläppsverksamheter markerade med -I' efter
koden så tillkommer ett) generellt 20medtillägg
timmar

27.4A-1 B 30

V,

ÄFÖT n som år 15Ikap. s ärmiljöprövn in gsförordn in gen 30tillsynstiden
timrnar om mhetenverksa avser dårgjuteri form- eller

ndkårnsa inte anvånds enrned rI ävproduktiu ftlet' ån
01 000 ton kalenderårper For så kallade shi-indu

mheterutsläppsverksa (tu medmarkerade -r' efter
koden så tillkommer ett generellt med 20tillägg
limmar,

27.4A-i B 13

(ruv, triir

4. en årEOm tillstå 1 5ndspliKig enligtIkap. s miljöprövningsförord år 1ningen 3tillsynstiden
timmar om av$erverksamheten dår forrn-gjuteri eller
kårnsand inte anvånds med en produktion av högst
01 ton000 kalenderårper orF åd kallade industr-

utslåppsverksamheter markerade med efter
såkoden) tillkommer ett generellt tit 2Amedlågg

timma

27.5A B 30

en årsom 5ökap. $ ärmiljoprovn in gsförordnin gen 30tillsynstiden
tirnmar om verksamheten avser giutn AVtng ellerjärn
stål dår ellerform- kårnsand används med en

AVproduktion mer ån 000 menton ton0005högst
kalenderår

27.50 B 1S järn

en somverksamhet år enligtI mkap. $ åriljöprövn ingsftirordnin gen 3Itillsynstiden
timmar om verksamheten avser AV ellergjutning
stål då form- eller kårnsand medanvånds ne
produktian av högst 1 000ton kalenderår

27.5A
IJ

en somverksamhet är 1 5Ikap. s miljöprövn ingsförordn är 1 3ingen tillsynstiden
timmar om avserverksamheten avgjutning llerjårn
stål dår forrn- eller intekårnsand medanvänds en

avproduktiorr mer än 1 000 ton men 5 ton000högst
per kalenderår

27 5A B 6

FÖT4. en verksamhet arsom til 1 5enligt
ökap. $ miljöprövn äringsförordningen 6tillsynstiden

omtimmar verksamheten avser av ellergjutning jårn
stål dår form- eller kårnsand inte anvånds med en

avproduktion i 000 tonhögst per kalenderår

Prövnings
niva Timmar Besknvnrngkod
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kap. 9 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 90

timmar om verl$amheten avser gjutning av zink med

en produktion av mer ån 3 000 ton men högst 5 000

iktig 15

ton kalenderår,

ssm år5. För en

B 9027.50

käp. I $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 30

timmar om verksamheten avser gjutning av zink med

en produktion av mer ån 1 000 ton men högst 3 000

För en verksamhet som år

tön per kalenderår

3027.50

13

en verksamhet som gr tillstå

kap. I $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 13

timmar om verksarnheten avser gjutning av zink med

7,

av högst 1 000 ion kalenderår

enligt 15

en

27.5A B

30

kap. I $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 30

timmar om verksamheten avser gjutning av

aluminium eller magnesium dår form- eller kårnsand

anvånds med en produktion av mer ån 1 000 ton men

som år8. För en
I
I

5 000 ton per kalenderår

27.50 B

kap. I $ miljöprovningsförordningen år tillsynstiden 13

timmar om verksamheten avser gjutning av

aluminium eiler magnesium dår form- eller kårnsand

används med en produktion av högst 1 000 ton per

kalenderår.

enligt 15g. För en som år

B 1327^50

15 kap. I $ miljöprövningsförordningen år ttrllsynstiden

13 timmar om verksamheten avser gjutning av

aluminium eller magnesium där form- eller kårnsand

inte används med en produktion av mer ån

1 Får en

5 000 ton kalenderår

enligtsom är

1 000 ton men

B 1327.5A

{1. För en verksamhetsom år

15 kap. 9 $ miliöprövningsförordningen är tillsynstiden

9 timmar om verksamheten avser gjutning av

aluminium eller magnesium dår form- eller kärnsand

inte anvånds med en praduKion av hÖgst 1 000 ton

enligt

per kalenderår

B I27.54

kap. 10 $ miljöprdvningsfÖrordningen år tillsynstiden I
en verksamhet som år anmålni enligt 15

timmar
I27.64 c

kap. 1't $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

'184 timmar för ferrolegeringsverk. För så kallade

industriutslåppsverksamheter {lUV, markerade med

"-i" efier kodeni så tlllkommer ett generellt tillågg rned

enligi 15sorn år1. Fören

20 timmar

A 18427.70-i

Tinrnrat Besl<tivntttgVerksarnhets-
kod

Prövnings
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306

kap. 11 $ miljoprOvningsfdror.dningen år tillsynstiden

306 timmar för annan anlåggning ån som avses i 1

med produktion ur malm och koncenkat av mer ån 80

000 ton icke-jårnmetall per kalenderår FÖr så kaltade

industriutsläppsverksamheter ilUV, markerade med

"-i" efler koden) så tillkommer ett generellt tillägg med

20 timmar.

2. Fören verksamhetsom är enligt 15

A27.70-i

A 184?7.74-i

A 9027,74-i

kap. 11 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

184 tirnmar lör annan anlåggning ån som avses i 1

med produktisn ur malm och koncenträt av merån 20

000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per

kalanderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, rnarkerade med "-i" effer koden)

kap. 11 $ miljöprovningsforordningen är tillsynstiden

90 timmar för annan anlåggning ån som avses i 1

med produktion ur malm och koncentrat av mer ån 3

000 ton men högst 20 000 ton icke-jårnmetall per

kalenderår. För så kallade industfiutslåpps-

verksamheter ilUV, markerade med u-iu efter koden)

5. För en verksamhe,t som år

kap. 11 $ miUöprOvningsfÖrordningen år tillsynstiden

30 timmar för annan anlåggning ån som avses i 1

med produktion ur malm och koncentrat av hÖgst 3

000 ton icke-jårnmetall per kalenderår. FÖr så kallade

industriutslåppsverksamheter (lUV, markerade med

"-i" efter koden) så lillkommer ett generellt tillågg med

4. en

som är enligi 153. För en ve

med 20 timmarså tillkommer ett
enligt 15som år

med 20 timmarItså tillkommer ett
enligt 15

20 timmar

3027 7A-i A

kap, 11 $ miljöprovningsfÖrordningen år tillsynstiden

227 timmar för annan produktion ån som avses i 1-5

av mer ån 80 000 ion icke^järnmetall per kalenderår'

För så kallade industriutslåppsverksamheter {lUV,

markerade med "-i" efter koden) så tillksmmer ett

6. För en verksamhet som år tillstå

retlt til med 20 timmar

enligt 15

7. För en verksamhet sorn är

kap. 11 $ miljoprövningsfÖrardningen är tillsynstiden

137 timmar ör annan produktion ån som avses i 1-5

av mer än 20 000 ton men hÖgst 80 000 ton icke'

jårnmetall per kalenderär. För så kallade industri-

utslåppsverksamheter {lUV, markerade med "-i" åfter

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

tirnrnar.

ktig enligt 15tillståndspli

A

A 137

22727.74-i

27.70-i

Verksånln€ts- PrÖvnrngs .l.rn.lrrtät"
Beskrivrung

filVilkod
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iktig entigt t s

kap. 11 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

64 timmar för annan produktion ån som avses I 1-5

av mer ån 3 000 ton men hÖEst 20 000 ton icke-

jårnmetall per kalenderår. För så kallade induski"

utslåppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar

84A27.70-i

9. För en verksamhet som är

kap. 11 $ mitjöprövningsförordnlngen år tillsynsiiden

30 timmar för annan produktion ån som avses i 1-5

av högst 3 000 tgn icke-jårnnretall per kalenrlerår- För

så kallade industriutslåppsverksamheter (lUV'

markerade rned "-i" efter koden) så tillkommer ett

kap. 12 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

184 timmar för fenolegeringsverk. FÖr så kallade

industriutsläppsverksamheter (l UV, markerade med

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillågg med

generellt med 20 timmar

en verksamhet som är

enligt 1

enligt 15

20 timmar

3027 70-i

184B27.84-i

kap. 1? $ miljöprövnrngsfÖrordning€n år tillsynstiden

30 timmar om verksamheten inte omfattas av 1' FÖr

så kallade industriuislåppsverksamheter {lUV'

markerade med "-i" efter koden) så tlllkommer ett

år tillståndsPliktig2. en verksamhet som 15

med 20 timmar

30B27.g}-i

kap- 13 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden

184 timmar om verksamheten avser produktion av

mer ån 80 000 ton per kalenderår. För så kallade

industriutslåppsverksarnheter (lUV' markerade med

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillågg med

1, För en verksarnhet som ät J5

?0 timmar

184A27 i00-i

A 137?7 140-i

2, Fören verksamhetsgm är

kap, 13 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

137 timmår om verksamheten avser produktion av

mer än 20 000 ton nlen högst 80 000 ton per

kelenderår För så kallade indushiutslåpps'

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

3. För en verksamhet som år

kap. 13 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

64 timmar om verksamheten avser produktion av mer

ån 3 000 ton men högst 20 000 tön per kalenderår'

För så kallade indusbiutslåppsverksamheler (lUV,

markerade med "-i" efter koden) så tlllkommerett

enligt

enligt

med 20 timmarså tillkommer ett

med 20 timmar

ö4A27.100-i

Verlssafflrets-
l<od

Provnrngs
tltva
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A 3027.140-i

B 't8427 3A1-i

kap. 13 $ mitjöprovningsfÖrordningen år tillsynstiden

30 timmar om velksamheten inte omfattas av någon

av 1-3. För gå kallade industriutslåppsverksamheter

(lUV, mart<erade med "-i" efter koden) så tillkommer

kap. 14 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynsliden

184 timmar om verksamheten avser gjutning sv zink

med en smältning åv mer ån 20 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efter kodeil)

2. Fören verksamhetsom år

kap. 14 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

137 timmar om verksamheten avser gjutning av eink

med en småltning aY mer ån 10 000 ton men hÖgst

20 000 ton per kalenderår. FÖr så kallade industri'

utsläppsverksamheter {lUV, markerade med "-i" efr'er

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

15BOm4. efi

timmar

med20 timmarItett
enligt 15som är1. Fören

rned 20 timmarså tillkommer ett
enligt 15

B 19727.101-i

kap. '14 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

90 timmar om verksamheten avser gjutning av zink

med en småltning av hÖgst 10 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps'
verksarnheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

It tillägg med2Q timmar

enligt 15som är3. Fören

så tillkommer ett

B 9027.1D1-i

kap. 14 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden

64 timmar om verksamheten avser gjutning av

aluminium eller magnesium dår form- eller kårnsand

anvånds med en småltning av mff ån 10 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

så tillkommer ett generellt tillågg med 20limmar

enligt 154. För en verksamhet som

6427 1A1-i B

5. För en verksamhet som år

kap. 14 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

30 timmar om verksamheten avs€r gjutning av

aluminium eller magnesium där form- eller kårnsand

används med en småltning av hÖgst 10 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps'

verksamheter (lUV, markerade rned u-f'efter kodeni

E

så tillkommer ett med 20 timmar

enligt

30B27.1A1-i

Verksamhets-
kod

Provnrngs
niva
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30

kap. 14 $ miljöprövningsfÖiordningen år tillsynstiden

30 timmar om verksamheten avser giutning av

aluminiurn eller magnesium där form- eller kårnsånd

inte används med en småltning av mer än 10 000 ton

per kalenderår. För så kallade industriutståpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

så tillkommer ett generellt tillågg med 20 timmar

entigt 15som ärör en

B27.101-i

kap. 14 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden

13 timmar om verksamheten avser gjutning av

alumintum eller magnesium dår form- eller kårnsand

inte används med en smältning av högst 10 000 ion

per kalenderår- För så kallade industriutslåpps-

verksamheter ilUV, markerade med "-i" efter koden)

16som årI hör en en

så tillkommer ett generellt med 20 timmar

B IJ271A|-i

B 18427J41-t

8. För en verksamhet som åf
kap. 14 $ miuöprövningsförordningen år tillsynsliden

184 timmar om verksamheten avser småltning av

icke-järnmetaller vid andra anlåggningar an for

gjutning, eller småltning av andta icke'järnmetaller ån

zink, aluminium eller magnesium vid anläggning fÖr

gjutning med en småltning av mer ån 80 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheler (lUV, markerade med "-i" efter koden)

kap. 14 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

137 timmar om verksamheten avser småltning av

icke-jårnmetaller vid andra änlåggningar ån fÖr

gjutning, eller smältning av andra icke.jårnmetaller ån

zink, aluminium eller magnesium vid anlåggning för

gjutning med an småltning av mer än 20 000 ton men

högst 80 00S tsn per kalenderår, FÖr så kallade

industriutslåppsverksarnheter ( lUV, markerade rrred

"*i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillågg med

o en

enligt 15

med 20 timmarså tillkommer ett generellt
som är enligt 15

20 timmar

B 137?7.101-i

15 kap" 14 $ miliöprövhingsförordningen är

tilleynstiden 64 timmar om verksarnheten avser

smältning av icke-jårnmetaller vid andra anlåggningar

ån för gjutning, eller småltning au andra icke-

jårnmetaller ån zink, åluminium eller maEnesium vid

anlåggning lör gjutning med en smältning av högst 20

000 ton per kalenderår. FÖr så kallade industri-

utslåppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter

koden) så tillksmmer ett generellt tillågg med 20

som är ti enligt

timmar

0. För en

6*27.101-i B

Verl.SarnhetS- Provrrings -firntnat
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1. För en verksamhet som år

kaB. 1 5 $ miljöprovningsförordningen år tillsynstiden

64 hmmar för en produktion av mer än 3 000 ton men

15tillståndspliktig

5 000 ton kalenderår

64B27 1fi

kap. 15 $ miliÖprÖvningsförordningen år tillsynstiden

om verksamheten inte omfattas av 130 timmar

enligt 15som år?. FOr en

B 3027 t1A

kap. 16 $ mi{öprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

227 li(fima( for en produktion av mer ån 80 000 ton

enligt 15För en verksaffhet som är

per kalenderår

B 22727i24

2. FiSr an verksatrltgt sam år

kap. 16 $ miljOprOvningsfÖrordningen är lillsynstiden

137 timmar för en produktion av mer än 20 000 tsn

men högst 80 000 ton Per kalenderår

enligt 15

13727i?A B

64
kap. 16 $ miljöprövningsfÖrotdningen år tillsynstiden

64 timmar för en produktion av mer ån 3 000 ton men

enligt 15dspl3. Fören verksamhetssm är

20 000 ton kalenderår.

B27.124

kap. 1€ $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

3ö timmar om verksamheten inte omfattas av någon

av 1-3.

För en verksamhet som är enligi 1å

B 3027 a20

1. Fören verksamhetsom är
kap. 17 $ miljöprÖvningsfÖrotdningen är tillsynstiden

90 timmar för en produktion av mer ån 3 000 ion men

enligt 15tillståndspliktig

5 000 ton kalenderår

9027j34 B

2. Fören verksamhetsom år

kap. 17 $ miliöprÖvningsförordningen år tillsynstiden

30 timmar för en produktion av mer ån 1 000 ton rnen

högst 3 000 ton kalenderår

enliai 15

JUB27j30

4A

3. För en verksamhet som är
kap. 17 $ miljöprÖvningsfÖrordningen är tillsynstiden

13 timmar för en produktion av mer än 200 ton men

enliEt 15

1 000 ton per kalenderår

B27,130

kap. 17 $ mlljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6

timmar om verksamheten inte omfattas av någon av

4. en verksamhet som år 15

1-3.

B b27.134

kap. 18 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I
timrnar

enligt 15För en verksamhet som år anmålningspliktig

Ic27.14CI

Verksamhets-
kcr:i

Prövnings
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kap. 1 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 64

timmar om utsläpp av prccess- och sköljvatien år

större ån 10 000 kubikmeter per kalenderår- För så

kallade industriutsläppsverksamheter ( I UV'

markerade med "-i" efter koden) så tillkommerett

lcap. 1 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 30

timmar om utslåpp av process* och skÖljvatten år

större ån 1 000 kubikmeter men hÖgst 10 000

kubikmeter per kalenderår. För så kallade industri-

utslåppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter

koderr) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar.

28 10-i

28lA-i

a4B

30B

16sorn år1. Fören

tillägg med 20 timmar
enligt 162. Fören verksarnhet som år

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH

FÄRGBORTTAGNING

kap. 1 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13

timmar om utslåpp av process- och sköljvatten år

större ån 100 kubikmete. rnen hÖgst 1 000

kubikmeter per kalenderår. FÖr så kallade industri'

utslåppsverksamheter {lUV, markerade med "-i" efter

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar.

3. en enligt 16som år

E IJ28.10-i

4, Fören verksamhet som är
kap. 1 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 6

timmar om verksamheten inte omfattas av någon av

1-3. För så kallade industriutslåppsverksamheter

{lUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer

ett generellt med ?0 timrnår"

enligt 16

B b28JA-i

1. Fören verksamhet som är

kap.2 eller4 $ miliÖprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 64 timmar för anlåggning som ger

upphov till utslåpp av avloppsvatten om mer än 10

000 kubikmeter kalenderår

enligt 16

6428.20 och 28.30 B

2. För en verksamhet sorn år
kap.2 eller4 $ miliöprövningsförordningen är

tillsynstiden 30 timmar för anlåggning som ger

upphov till utslåpp av avloppsvatten om mer än 1 000

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeler per

kalenderår.

tillståndspliktig enligt 1 6

B 3028.20 och28.30

kap. 2 eller 4 $ miliöprÖvningsförordningen år

tillsynstiden 13 timmar fÖr anlåggning som ger

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer ån 100

kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per

kalenderår.

spliktig enligt 163. För en som år

B 13?8.?0 och 28.30

\/erksamhefs-
i<aci
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kap. 2 eller 4 $ miljöprövaingsfÖrordningen ar

tillsynstiden 6 timmar för anläggning som ger upphov

till utslåpB av avloppsvatten $om inte omfattas av

4. För en verksamhet som år tillståndspliktig enligt 16

någon av 1-3.

B 628.20 och 28.30

I
För en verksamhet som är a
kap, 3 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
limtnar.

nmålning enligt 16

28.25 C

För en verkeamhet sorn åt
kap. 5 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8

enligt h

timmar
c I24.40

30

1. För en verksamhet som år

kap. 6 $ rniljöprövn in gsfÖrordningen (verksamhelskod

28.50) är tillsynstiden 30 timmar fÖr varmfÖsinkning

med uppsamling och filter fÖr flussrÖk med en

av mer ån '10 000 tgn zink per kalenderår

16

28.50 B

kap. 6 $ miljöprövningsfÖrordningen (verksamhetskod

28.50) år tillsynstiden '13 timmar fÖr varmfÖrzinkning

med uppsamling och filter fÖr flussrÖk med en

förbrukning åv msr ån 1 000 ton men högst 10 000

enligt 6

ton zink kalenderår

som är2. För en

B 1328,50

kap. 6 $ miljöprövn i ngsförord n in gen (verksamhetskod

2S.50) år tillsynstiden 6 timmar fÖr varmfÖzinkning

med uppsamling och filter för llussrök med en

förbrukning av mer ån 100 ton rnen hÖgst 1 000 ton

iktig enligtsöm år3. För en

zink per kalenderår

B b28.54

4. Fören verksamhetsom år

kap. 6 $ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod

28.50) år tillsynstiden 3 timmar fÖr varmfÖrzinkning

med uppsamling och filter för flussrÖk med en

enligt 1Etillstånds

förbrukning av 100 ton zink kalenderår,

B .)28.50

30

5. Fdr en verksamhet som år

kap. 6 $ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod

28.50) år tillsynstiden 30 timmar for varmfÖainkning

utan uppsamling och filter för flussrÖk med en

av mer ån 10 000 ton zink per kalenderår

enligt b

förbrukn

28,50 B

kap. 6 $ miljöprövningsfÖrordningen (verksamhetskod

28.5q år tillsynstiden 30 timmar fÖr varmfÖzinkning

utan uppsamling och fitter fÖr flussrök med en

brbrukning av rfler ån 1 000 ton men högst 10 000

som enligt 16. För en

ton zink per kalenderår

B 3CI2&.50

kap. 6 $ mitjöprövningsörordningen (verksamhetskod

2S.50) är tillsynstiden 13 timmar fÖr varmföeinkning

utan uppsamling och filter fÖr flussrÖk med en

förbrukning av mer än 100 tsn zink

7 en

kalenderår

som år enligt 16

1'228.50 B

Timmar Besktivning
Veiksamheis-
kod

Prövntngs
niva
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kap. S S miljöprövningsförordningen {verksamhebkod
2S.50) år tillsynstiden ö timmar br varmföninkning

utan uppsamling och filter för flussrÖk med en

förbiukning ev 100 ton zink per kalenderår

enligtFör en verksaiThet som är

28.50 B 6

64

9. För en verksamhet som är

kap. 6 $ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod

28.50) år tillsynstiden 64 timmar för annan

verksamhet ån varrnförz inkning med ulslåpp av rner

ån 10 000 kubikmeter avloppsvatten kalenderår

enligt 16

28.50 B

10.För en ve*samhet Forn år

kap. 6 $ mlljöprövningsförordningen {verksamhetskod
28.50) år tillsynstiden 30 timntar för annan

verksarnhet än varmförzinkning om utslåpp av

process- och sköljvatten år stÖlre ån 1 000

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per

kalenderår.

en 16

B 3028.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligi

16 kap. 6 $ miljöprovningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar fÖr

annan verksamhet än vsrmföainkning om utslåpp av

process- och sköljvaKen år stÖrre ån '100 kubikrneter

men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

11

B 1328.50

B b

16 kap. 6 $ millöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.50) år tillsynstiden 6 timmar fÖr

annan verksamhet ån varmförzinkning om utsläpp av

process- och sköljvatten år högst 100 kubikmeter per

kalenderår.

enligt12. Fören som år

28.50

s
16 kap. 6 $ miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28,50) år tillsynstiden 6 timmat{Ör

annan verksamhet ån varmfÖrzinkning som inte

enligtssm år13. För en

medfor av process- och

28.50 B

kap, 7 $ miliöprövningsförordningen år tillsynstiden I
timmar.

16För en sorn är

28.71 I

30

För en verksarnhet som är

kap. I $ miljöprövningsförordningen år lillsynstiden 30

timmar.

enligt'16

28.80 B

ou

För en verksamhet som år anmålningspl

kap. 9 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I
timmar.

enligt 16

28.94 c

I kap. 10 $ miljöprOvningsfÖrordningen år tillsynstioen I
timmar.

16ärsöm enligtverksamheten

28.95 c

RUPP €LEKTRISKA ARTIKLAR

kap. 1 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

184 timmar.

För en verksamhet som är 17

A 18431.10

Prövnings
niva

Timrrar Beskrivnittg
Verksarnhets-
koci

.-"1 z'!1fil.. l:,{,,

ill/ &,
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64 kap. 2 $ miljöprövningsfÖrordningen år iillsynsiiden 64

[immar.

örei verksämhet som år enligt 17

31.20 B

kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstidert I
17som år anFör en

timmar
831.30

kap. 4 eller 5 $ miljöprövningsfÖrordningen år

tillsynstiden 184 timmar. FÖr så kallade industti'

utsläppsverksarnheter {lUV, markerade med "-i" eftet

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar.

För en verksamhet som år 17

A 184
31.40-i och

31.50

som år anmålningspliktig enligt 1

kap. 6 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynsttden 8
För en

timmar
c I31.60

METALLBEARBETNING
VerksamhetsgrupP
reaktorer

r ocht

en verksamhet gom år änmä lningspliktig enligt 1 8

kap^ 1 I miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
tinrrnar

o34.10

I
som år anmålningspliktig

kap. 2 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 8

timmar.

18För en

34.?A c

VerksamheBgruPP Motorfordon

1. För en verksamhet som är iil
kap. 3 S miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

184 timmar för en tillverkning och sammansiittning av

flerån 100 000 motorfordan per kalenderår med en

18lståndspliktig

totaivikt fordon som u till högst 3,5 ton.

B 1U34.30

kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 64

timmar för en tillverkning och sammansättning av fler

än 25 000 motorford.sn men hÖgst 100 000

motorfordon per kalenderår med en totalvikt per

som årFör en enligt 18

fordon som till högst 3,5 ton.

B 6434.30

kap. 3 $ miliöprövningsförordningen är tillsynstiden 30

timmar för en tillverkning oeh sammansåttning av

högst 25 000 motorfordon per kalenderår med en

en verksamhet som år enligt 18

3,5 tontilltotalvikt per fordon som

3034,30 B

kap. 3 $ miljöprövningsförordningen år til{synstiden

184 timmar ör en tillverkning och sammansåttning av

fler än 20 000 motorfordon per kalenderår med en

totalvikt fordon som

18som är4. För en

lill mer ån 3,5 ton.

B 18434.30

Verhsamhels -

kod

Provninus Trntrnat Beskr ivniitcl
tlrva

34
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kap. 3 $ miföprövningsförordningen år tillsvnstiden 64

timmar ftir en tillverkning och sammansåttning av fler

än 1 000 motorfordon men hÖgst 20 000 motoffordon

per kalenderår med en totalvikt per fordon som

kap. 3 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden 30

timmar för en tillverkning och sammansåttning av

högst 1 000 motorfordon per kalenderår med en

till mer ån ton.

1som år5. Fören

U

186. Fören verksamhet som

totalvikt per fordon som till mer ån 3,5 ton

6434.30 B

B 3034,30

kap. 4 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 8
18som ären

timmar.
834.40 c

flygplan

ochrupp

kap. 5 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I
timmar.

r en verksamhet som år enligt 18

c I34.50

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

kap. 6 $ rniljöprövningsförordningen år tillsynstiden
som år tillståndsP enhgt 18För en

1M timmar
A 18434.60

g034.70 B

6434.70 B

kap. 7 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 90

kap. 7 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 64

timmar för tankvolym på mer än 35 kubikmeter rnen

kap 7 $ miljöprövningsörordningen är tillsynstiden 30

timmar ör tankvolym på mer ån 20 kubikmeter men

ör en enligt 18som är

mer ån 50 kubikmetertimmarför
18ensom ärFör en

50 kubikmeter
1som år3. För en

högst 35 kubikmeter

B 3S34.70

anmälningspliktig enligt 1 I
kap. 8$ miljöpövningsfÖrordningen år tillsynslid€n I

som åren

timmar
C I34.80

VerlsamhetsgTupp Gas- och oljeplattformar

184 kap. I $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden
1scm årFör en

184 timmar"
A35,10

kap. 10 $ mi$oprovningsförordningen är tillsynstiden I
timmar,35.20 C I
För en verksamhet som är 18

Trnrnrat Be-ql<rivning
Verksanttrets.
kod

Prövnirtgs
nrvå

35
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ne ev
oRcANtsKA töstqtruesueoel

kap" ? $ miljöprövningsbrordningen år tillsynstiden

184 timmal sm lörbrukningen uppgår till mer ån 500

ton per kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

t1ssom årl. Fören

med 20 timmarså tillkommer ett

B 1U39.10-i

90

kap. 2 $ mi{itiprövningsfdrordningen år tillsynstiden 90

timmar om frörbrukningen uppgår till mer ån 200 ton

men högst 500 tsn per kalenderår. FÖr så kallade

industtiutslåppsverksamheter ( I UV, markerade med

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt titlägg med

20 timmar.

ärgomFör en2. enligt 19

39. I B-i B

3. För en verl<samhel som är ti

kap. 2 $ miliöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 64

timmar om förbrukningen uppgår till mer ån 50 ton

men högst 200 ton per kalenderår. För så kallaöe

industriutslåppsverksamheter (lUV, markerade med

"-i" efter koden) så tillkommer etl generellt tillågg med

llståndspliktig enligt 19

20 timmar

B 6439.1 0-i

kap, 2$ rniljöprövningsförordningen år tillsynstiden 30

timmar om förbrukningen uppgår till högst 50 ton per

kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksarnheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

4 en verksamhet som år

så tillkommer eft erellt

enligt 19

med 20 timmar

B 3039.10-i

kap. 3 $ miljöprovningsförordningen år tillsynstiden

184 timmar om förbtukningen av organiska lÖsnings-

till mer ån 500 ton per kalenderårmedel uppgår

enligt 19För en verksarnhei som är

B 18439.15

s0

2. Fören verksamhetsom år

kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 90

tirnmar om förbrukningen av organiska lÖsningsmedel

uppgår till mei ån 200 ton men hÖgst 500 ton per

pliktig enligt 19

kalenderår

B39.1 5

kap. 3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 64

timmar om forbrukningen av organiska lösningsmedel

uppgår till mer ån 50 ton men högst 200 ton per

3 en verltsamhet som år til eniigt 19

kalenderår

B 6439.1 5

kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 30

timmar om förbrukningen av organiska lÖsningsmedel

uppgår till mer ån 25 ton men högst 50 ton per

kalenderår.

19som år4 BN

3CIB39.1 5

Pi'ovnrngs
nivä

Timmar BeskrivrringVerksamheis-
kod

36
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kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 13

timmar am förbrukningen av organiska lÖsningsmedel

tillstånd€pliktig enligt 1 I5- För en verksamhet som år

till 25 bn per kalenderår.

13B39.1 5

I39.30 c

I
För en verksamhet eom är an

kap. 5 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I
timmar

19mälningsptiktig

c39.35

som år anmålningsPl

kap. 6 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden I
timmar,

entigt 19For en

c I39.50

OCH ANT]RA KEMISKA PRODUKTERBRiiNSLEN

AVUPP

För en verksamhet som är

kap. 1 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden 30

timrnar

en 20

B 3039.60

kap. 2 $ miljöprövningsförordningen är til[synstiden I
som år 20en

timmar
I33.70 c

För en verksarnhet som år

kap. 3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 30

timmar

ti enligt 20

30B39.80

För en verksamhet som år

kap. 4 $ miljöprövningsffirordningen år tillsynsiiden 4
20

timrnar
c 439,S0

VÄRME OCH KYLA
RMIGA

Verksamhetsgtupp Anaerob blologisk behändllng

13

1. För en verksamhel som år

kap. 2 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 13

timmar ftir vid

enligt 1

g40.01

kap. 2 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 13

timmar om verksamheten inte omfattas av 1.

2. r en verksamhet som är enllgt 2

I 1340.0'1

kap. 3 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden 8

timmar

ktig 21som är anen

Ic44.02

Framställnlng av gas* och

vätskeformlga bränslen

kap. 4 eller 5 $ miljÖprövningsfÖrordnlngen år

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid

jordbruksföretag. För så kallade i ndustriutsla pps-

verksamheter (lUV, rnarkerade fTled r''i" efter koden)

enligt 21som år1. Fören

med 20 timmarså tillkommsr ett

.t1
B

40,05.:ioch
40.15

Verksarnhets.
kod

Prövnings
niva

Timmar Beskrivnirtg;
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Pliktig enligt 2l
kap. 4 eller S $ miljÖprÖvningsförordningen är

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte

omfattas av 1. FÖr så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

g 64
40.05-i och

40.15

i
För en verksamhet ssm år anmålningsPliktig

kap. 6 $ mlliöprövningsförordnlngen år tillsynstiden 8

timmar

enligt 21

c40.?0

VerksamhetsgruPF Kärnkraft

kap. 7 S miljöprövnirtgsfÖrordningen år tillsynstiden 90

21som år sPliktigFör en

timmar
9040.30 A

VerksamhetsgruPP Förbränning

1. För en verksamhet som år
kap. I $ miljÖprövningsförordningen år tillsynstiden 30

tlmmar för gasturbinanlåggningar. För så kallade

industriutslåppsverksamheter (lUV, markerade med

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillågg med

entigt 2tillstånds

20 timmar

A 3040.40-i

kap. S $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

137 tirnmar om verksamheten inte omfiattas av 1' För

så kallade industriutsläppsverksarnheter (tUV'

markerade ;fled "-i" efter koden) så tillkommer ett

21som är2. Fören en

generellt med 20 timmar,

A 13740.40.i

kap. 9 $ miflöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 30

timmar for gasturbinanlåggningar. FÖr så katlade

ind ustriutslåppsverksamheter (lUV, markerade med

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt iillågg med

20 timmar.

21För en som är

B 3040.50-i

kap. I $ mitjöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

137 timmar för andra anlåggningar ån Fom avses i 1

med en total installerad tillfÖrd effekt av mer ån 200

megawaft men högst 300 megawatt' FÖr så kallade

ind ustri utslåppsverksamheter ( I Ul/, ma rkerade m ed

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillågg med

iktig 21som år2. Fören

20 timmar

13740.50-i B

kap. I $ miföprovningsförordningen år tillsynstiden 64

timmat för andra anlåggningar ån s€m avses i 1 med

en total installerad tillförd effekt av mer ån 100

megawatt men högsi 200 megawatt. För så kallade

industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med

"-1" efter koden) så titlkommer ett generellt tillågg med

enligtsom år

20 timmar

ör en

B 6440_50-i

Verks":rrtlrets-
kod

Provnings
niva

Tirnmar Beskrivnrng
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kap. I $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 30

timmar för andra anlåggningar än sofi1 avses i 1 med

en total installerad tillfÖrd effekt av mer än 50

megawatt men hÖgst 100 megawatt. För så kallade

industriutslåppsverksamheter {lUV, markerade med

"-i" efler koden) så tillkommer ett generellt tillågg med

4 en enligt 21som åf

20 timmar

B 3040,50-i

30 kap. 10 $ miljÖprövningsfÖrordningen är tillsynstiden

enligt 21som äIen

30 timmar
B40.51

kap. 11 $ mil.iöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar

enligt 21För en verksamhet som år anmålningspliktig

C I40.50

kap. 12 5 miljöprovningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar

ingspliktig enligt 21en som år

BC40.70

kåp. 13 eller 14 $ mil.iöprövningsörordningen är

tillsynstiden 13 timmar för vindkraftverk som står40.90 och 40.95 B

VerksamhetsgruFP Vindkraft
enligt 211. För en verksarnhet som år

tillhavs.tillsammans
2. För en verksamhet somår
kap. 13 eller 14 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 13 timmar för fler ån 20 vindkrattverh

kap. 13 eller 14 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 6 timmar fÖr hÖgst ZCI vindkraftverk som

tillståndsPliktig enliEt 21

står tillsammans ruppstation) på land

landsom står tillsammans
21som arFör en

B 1340,90 och 40.95

6B40.90 och 40.95

rksamhetsgruPP kylan läggningarrme-vä schVs

ö

För en verksamhet som år

kap. 16 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden I
timmar

enligt 21

C40.1 1 0

kap. '17 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden B

enligi 21som årFör en

timmar
Ic4A.',t20

AVA

xÄRuneRxroRER
VERKSA

kap. 1 S miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 90

timmar

som är tilF en verksamhet enligt 22

A s04514

P FORDONSSERVICE ocH
DRIVMED ELSHA NTERIIIIG

kap. 1 $ miljöprövningsfdrordningen är tillsynstiden I
timmar

För en verksamhet som är anmål enligt
ou50,10

För en verksamhet sorn är
kap. 2 $ mif'öprövningsfÖrordningen är tillsyn$tiden 4

timmar

enligt 23anmålningsPliktig

c 450,20

Timnrat BeskrrvningVerksanrhets-
kod

Provntngs

n!va

åe &,
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ocH TS

Verksamhetsgrupp Hamnar

kap. 1 $ miljöprövningsfÖrotdningen år tillsynstiden 64

timmar för hamn med mer ån 50 anlöp per

sorn år1. Fören pliktig enligt 24

kalenderår

B 6463.10

kap. 1 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 30

timmar för hamn med mer ån 10 anlÖp men hOgst 50

enligt 24För en verksamhet som år

kalenderår

B 3063.1 0

o
. För en verksamhet sorn ål

miljöprövnin gsiÖrord n i
oår1 ngen tillsynstiden$l<ap.

erårkalend1 0hamnför umed tiiltimmår pp

iktig enligt 24

63.'t0 B

För en verksamhet som år

kap. 2 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden I
timmär.

enligt 24anmålningspliktig

I63.20

Verksamhetsgrupp FlYgPlatser

kap. 3 $ miljåprövningsförordningen är tillsynstiden

137 timmar för verksamhet som omfattar mer ån

en verksamhet som er fil

100 000 ffygrörelser kalenderår

enligt 24

13783.30 A

13763.30 A

137

2. För en veiksamhet som år
kap. 3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

137 timmar för verksamhet som omfattar mer ån

40 000 {lygrörelser men hÖgst 100 000 flygrörelser

3. För en verksamhet som år

kap. 3 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

137 timmar för verksamhet som omfattar mer ån

10 000 flygrörelser men hogst 40 000 ilygrorelser per

tillståndspliktig enligt 24

kalenderår
iktig enligt 24

kalenderår

A63.30

kap, 3 $ miliöprövningsförordningen år tillsynstiden

137 timmar för verksamhet som inte ornfattas av

sor$ år g enligt4. För en

någon av 1-3.

13763.30 fpl

kap. 4 S miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23

timmar

ör en verksarnhet som år til enligt 24

23B63.40 fpl

kap. 5 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 8

timmar.

kap, 1 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar.

kap. 1 S miljöprövningsfÖrordningen årtillsynstiden 13

timmar.

63.50

73.10

1374.10

t I

IC

B

enligt24som år anmålningspli

LABORA ER

För en

VERKSAMH
enligt 25ör en verksamhet som år an

enligl26ör en som år

Verksarnlreis
kod

Prövnings
niva

f inrlrrår Beskrivntng
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kap. 2 S miljöprövningsfÖrordningen år tilisynstiden I
timmar.

kap. 1 $ miljöprövningslÖrordningen ärtillsynstiden 12

som år anmåFör en

74.24

12B5 10
timmar

en

c 8

OCH SJUKVARD

enligtFör en vgrksamhet som år

kap, 2 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden I
tttig enligt 27som åren

timmar
I85.24 C

P RENING AV

AVLOPPSVATTEH

13790.10 och 90.'11 B

64B90.10 och 90.11

kap. 1 eller 2 $ miljöprovningsfÖrordningen år tillsyns'

tiden 137 timmar för en avloppsreningsanläggning

med anslutning av fler ån 100 000 personer eller som

tar emot avloppsvatten med en lÖroreningsmångd

som rtrotsvarar mer än 100 000

2. För en verksamhet som är

kap. 1 eller 2 $ miljöprÖvningsfÖrordningen är tillsyns-

tiden 64 iimmar for en avloppsreningsanlåggning med

anslutning av fler än 20 000 penoner men högst'100

000 personer eller sonn tar ernot avloppsvatten med

en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000

personekvivalenter men hÖgst 100 000

kap. 1 eller 2 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsyns-

tiden 30 timmar för en avloppsreningsanlåggning med

anslutning av fler än 2 000 personer men hÖgst 20

000 personer eller sora tar emot avloppsvatten med

en föroreningsmångd som motsvarar rner ån 2 000

personekvivalenter men frögst 20 000

3. För en verksamhet som är

som år enligt 28'1. För en

enligt 28

lenter
enligt

personekvivalenter

30B90.10 och 90.11

kap. 3 $ miljöprdvningsfÖrordningen är tillsynstiden 47

timmar, För så kallade industriublappsverksamheter

(lUV, markerade med "-i" efier koden) så tillkommer

en verksamh $om är enligt 28

med 20 timmarett

B 4790.1 5-i

kap. 4 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
tlmmar

För en verksamhet sorn år anmåln enligt 28

I90.16

Frovnings
rrivä

Trrnrnat BeslirtvntttgVerksanrhets.

kod

L/( W^
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AVFALL

återvinning eiler bortskaffande
verksamheter medVerksamhetsgruBP

1i?7

kap. S5 eller 66 $ mifjöprövningsfiÖrordningen

år tillsynstiden 137 timmar om den tillfÖrda

avfallsmangden år mer ån 100 000 ton per

kalenderår. För så kallade industriutsläpps'

verksamheter (lUV, malkerade med "-l'efter koden)

1. För en verksamhet som är enligt 29

med 20 timmarså tillkommer ett generellt

90,405-i ach
s0,406-i

B

2. För en verksamhet som år

kap. 65 eller 66 $ miljöprövningsförordningen
är tillsynstiden 64 timmar orn den tillfÖrda avfalls-

mångden år mer ån 20 000 ton men högst '100 000

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (lUV, rnart<erade med "-1" efter koden)

enligt 29

med 20 timmarså tillkommer ett

B 64
90.405-i och

90.406-i

en verksamhet som är tillståndspliktig

kap. 65 eller ö6 $ miljÖprövningsörordningen

år tillsynstiden 30 timmar om den tillfÖrda avfalls-

mängden är mer än 12 500 ton men hÖg6t 20 000 ton

per kalenderår För så kallade induetriutsläpps-

verksamheter {lUV, markerade med u-l'efter kodeni

enligt 29J-

med 20 timmarså tillkommer ett

B 30
90.405-i ocfr

90.406-l

A/B 137

1, För en verksamhet som år

kap. 68 eller 69 $ miljöprÖvningslÖrordningan år

tillsynstiden 137 timmar om den tillfÖrda

avfallsmängden år mer ån 100 000 ton pet

enliEt 29

kalenderår

90.410 och
90.420

84

2. För en verkeamhet som år

kap. 68 eller 69 $ mlljöprÖvnlngsfÖrordninger' ät

tillsynstiden 64 timmar om den lillförda avfalls-

mängden år mer ån 20 000 ton men hÖgst 100 000

tillståndspliktig enligt

ton kalenderår

90.410 och

9A.424
A/B

3. Fören ve*samhel $om år

kap. 6B eller 69 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 30 timmar om den tillfÖrda avfalls-

mängden år mer ån 10 000 ton men högst 20 000 ton

,o

per kalenderår

AJB 3090.410 och

90.420

13
kap. 68 eller S9 $ miljöprövningsfÖrordningen år

tillaynstiden 13 timmar om den tillfÖrda

inte omfattas av någon av 1-3

Rap. 7Q $ mil.iöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 8

timmar.

enligt 29För en verksamhet som år

iktig entigt 29För en verksamhet som år

90.4'!0 och
9A.42A

A/B

oc90.430

Verksamhets-
l,iod

Provrrirto;
Ti'r rtlrar Besl..rivnirrr.l

ntva

Mr &-t hlD
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kap. 67 $ miljöprÖvningsfrrordningen år tillsynstiden

137 timmar om den tillfÖrda avfallsmångden år mer

ån 25 000 ton per kalenderår. FÖr så kallade industri-

utsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

enligt 29som år1. Fören

timmar

A
,ia'7

90.435-i

kap. $7 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden

64 timmar om den tillfÖrda avfallsmångden år mer än

5 000 ton men hÖgst 25 000 ton per kalenderår' För

så kallade industriutslåppsverksamheter (lUV,

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett

kap. 67 $ miljöprÖvnrngsfÖrordningen år tillsynsiiden

30 timmar orn den titlförda avfallsmängden inte

omfattas av 1 eller 2" FÖr så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "'i" efrer koden)

kap. 71 $ mil!öprövnrngsfÖrordningen år tillsynstiden

137 timmar om den tillförda avfallsmångdan år mer

2. För en verksamhet som år

kap. 7 1 $ miljöprövni ngsförordningen år tillsynstiden

137 limmar om den tillfÖrda avfallsmångden år rner

3. För en verksamhel som år

kap. 71 $ miljöprÖvningsförordningen år tillsynstiden

137 timmar om den tlllfÖrda avfallsmångden inte

som är tillstå ndspliktig enligt 29

't en

1. För en verksamhet som är

ån 25 000 ton kalenderår
tillståndspl

25 000 ton kalenderår

tillstå

2. För en

med20 timmargenerellt
enligt 29söm är

med 20 timmarså tillkommer ett generellt
enligt 29

29

ån 5 000 ton men
enligt 29

omfattas av 1 eller 2

64As0 435-i

30A90 435-i

137A90.440

137Asa.44a

137A90.440

kap. 7 2 $ miljöprÖvnlngsförordningen år tillsynstiden

30 timmar om den tillförda avfallsmångden år mer ån

sonn är tiltståndsPliktig enligt 29

2 500 ton kalenderår

1. Fören

1 000 t'on men

30B90.450

kap. 7 2 $ miljöprOvningsfÖrordningen år tillsynstiden

30 timmar om den tlllförda avfallsmångden inte

som år enligt 292. Fören

omfattas av 1

30B90.450

Verksamhetsgrupp Animal iskt avfall

kap. 32 $ mi[öprÖvningsförordningen är tillsynstiden

90 timmar om den tillfÖrda avfallsrnängden är mer ån

10 000 ton per kalenderår. För så kallåde industrt-

utsläppsverksamheter {lUV, markerade med "-i" efter

koden) så ?illkommer ett generellt tillågg med 20

1. Fören verksamhet som år enligt 29

timmar

9SB9a.241-t

Verksamhels-
koci

Prövnings
rriva

Timrnar Beskrivning

&r&,
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30

ffi tståndspliktig enligt 29

kag. 32$ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

30 timmar om den tiilfÖrda avfallsmångden inte

omfattas av 1. For så kallade induskiutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efier koden)

titlåss med 20 timmarså tiltkommer ett

Bs0.241-i

För en verksamhet som äf
kap. 33 $ miljöprÖvningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar

ingsplikiig enligt 29anmäln

I90.251 C

Verksamhetsgr$PP Awaltning
anmålningsPliktig enligt 29

kap. 39 $ miljöprövningsförocdningen år tillsynstiden I
timmar.

en verksamhet som år

I90,375 c

kap. 30 $ miliöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

64 timmar om den tilliörda avfallsmångden åt m€r ån90.161 trr{B

Verksamhets gruPP Biologisk beha ndling

1 För en verksamhet som år enligt

20 CI00 ton Per kalenderår

kap. 30 $ mil.löprÖvningsfÖrordningen är tillsynstiden

30 timmar om den tillfÖrda avfallsmångden år mer ån

som år tlllståndspliktig en 29

20 000 ton kalenderår

2. För en

10 000 ton men

B 3090.161

13s0.161 B
kap. 30 $ miljöprÖvnrngsförordningen år tillsynsllden

'13 timmär om den tillförda avhllsmångden är mer ån

4, Fören verksamhetsom år

kap. 30 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 6

timmar om den tillfÖrda avfallsmångden inte omfattas

10 000 ton kalenderår

som år enligt 29För en

1 000 ton men
enligt 29

av 1*3.av

6Bs0.1 61

kap. 31 $ miljöprövningsfÖrordningen årtillsynstiden I
timmar

enligt 29För en som är

c I90.1 71

Verksamhetsgru PP DePonering

kap. 18 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden
som år

13 timmar

29ön

13B9Q.271

kap. 19 !i mtljöprövningsförordnrngen år tillsynstiden I
timmar.

enligt 29För en som år

C B90.281

kap. 20 $ miljöprovningsfÖrordningen är tillsynstiden

137 tirnmar. För så kallade industriutslåpps-

verksarnhetet (lUV, markerade med "-i" efter koden)

en verksamhet som år 29

så tillkommer ett erellt med 20 timmar

137A90.290-i

Verksarnhets"
lrocl

Prövnrngs
NIVå

Tinrmar Beskttvtting

täl W

44
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ffitåndsplilttig enligt 29

kap. 21 $ miliöprövn in gsfÖrordningen å r tillsynstiden

64 timmar om den tillfÖrde avfallsmångden år mer än

20 000 ton men hogst 100 000 ton per kalenderår-

För så kallade industriutslåppsveftsamheter {lUV,

markerade rned "-i" efier koden) så tillkommer ett

med 20 tlfimar

B 6490.300-i

30s0 300-i B

13B90.300-i

1. För en verksamhel eom år

kap. 22 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

ö4 timmar om den tillförda avfallsmångden år mer ån

20 000 ton kalenderår

entigt 29

B 6490.310

3090.310 B

13

som år tillståndspliktig enligt 29

kap. 22 $ miljöprövningsfÖrordningen år lillsynstiden

30 timmar om den tiliförda avfallsmångden år mer ån

3. För en verksamhet som år
kap 22- $ miljöprövningsfårordningen år tillsynstiden

13 timmar om den lillfÖrda avfallsmångden år mer än

20 000 ton kalenderår

50 ton men högst 10 000 ton Per kalenderår

2. För en

10 000 ton men
enligt 29

gCI.310 B

kap.22 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 6

timmar om den tillförda avfaltsmängden inte omfattas

4. För en verksarnhet sorn år

av någon av 1-3.

B 690.310

kap. 23 $ miljOprOvningsförordningen är tillsynsticen

227limmar orn den tillförda avfallsmångden år mer

ån 25 000 ton per kalenderår. FÖr så kallade industri-

utsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter

koden) så tillkommer ett generallt tillågg med 20

timmar,

enligt1, Fåren som ar

22790.320-i A

137

2. För en verksamhet som år

kap. ?3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

137 timmar om den tilffÖrda avfallsmångden inte

omfattas av 1. För så kallade industriutstäpps-

ved<samheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

enligt 29

med 20 timmsrItså tillkommer ett

A90.3?0-i

Verksamhets-

kod

Prövnrngs
nirrå

'ltrnrnar Reskrivnittg

L%1 &1
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ffin ve rks amh et s qm äfi il lsiåtd-pl i kti g en lig t 29

t<ap.24 eller 25 $ miUÖprövningsfÖrordningen år

tillsynstiden 30 timmar. För så kallade induski-

utsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar

30B
90,330-i och

90,340

För en verksamhet som är an

l<ap.26 $ miljöprövnlngsförordningen år tillsynstiden å

timmar

enligt 29målningspliktig

I99.341

VerkaamhetsgruPP Elavfall

Rap.44 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 8

timmar,

ingspliktig enligt 29För en verksar'nhet som är snmåln

I90.90 a

Fartyg#tervinVerksa n ingruppmhetsg

Rap. 57 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

137 timmar

en verksamhet som år til enligt 29

137f\90.451

VerksamhetsgrupP
återanvändning

för

kap. 47 $ miliöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden 8
som år anmälnings enligtFör en

timmar
IC90.29

Verksamhetsgrupp Förbränning

306A
90.1 80-i och

90.181-i

90

kap. 5 eller 6 g miljÖprövningsfÖrordningen år

tillsynstiden 306 timmar om den tillfÖrda

avlallsmångden år mer ån 25 000 ton per kalenderår

För så ksllade industriutsläppsverksamheter il UV'

markerade msd "-i" efier koden) så tillkommer ett

kap,5 elterG $ miljÖprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 90 timmar om den tillfÖrda avfalls-

mångden år mer ån 5 000 ton men hÖgst 25 000 {on

per kalendeiår. För så kallade industriutslåpps'

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

lcap. 5 eller 6 $ miljÖprÖvningsförordningen år

tillaynstiden 30 timmar om den tillfÖrda avfalls-

mångden år mer än2 500 ton men hÖgst 5 000 ton

per kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade mgd "-i" efter koden}

kap. 7 eller I $ miljÖprÖvningsförordningen är

enlict I3. Fören verksamhetsom år

ikris enligt 29

ktig enligt 29För en verksamhet som år

It med 20 timmar
pliktig enligtsorn åren

med 20 timmarså tilllcommer eit

med 20 timmarså tillkommer ett
som årör en

tillsynstiden 30 timmar

A
90.180-i och

90.181-i

30A
90,180-i och

90.1 81-i

3CrB
90.190 ach

90.1 91

Prövnrngs
niva

Tirnrtrar' Ei,.lskrivntngVerksamhets
koci

&/rw il/t^l
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ffispliktigenligt29
kap. I eller 10 $ miljÖprÖvningsförordningen ät

tillsynstiden 137 timmar. FÖr så kallade industri-

utsläppsverksamheter ilUV, markerade med "-i" efter

koden) så tillkomme!'ett generellt tillågg med 20

timmar

13790.200-i och

90.201-i
A

kap. 11 eller 12 $ miljöprÖvningsförordningen år

tillsynstiden 64 timmar om den tillforda avfalls-

mångden år mer ån 20 000 ton men högst 100 000

ton per kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

2. För en verksamhet som år

kap. 11 eller '12 $ miljÖprÖvningsforordningen är

tilliynstiden 30 timmar om den tillftrda avfallemängd-

en inte omfattas av i. FÖr så kallade industriutslåpp-

sverksamheter" ilUV, markerade med "-i" efler koden)

så tillkommer ett geilerellt tillågg

1. För en verksamhet som år

med 20 timmar

iktig enligt 29

med 20 timmarså tillkommer ett
enligt 29

B 6490.210-ioch
90.211-i

30B
90.210-ioch
90.21 f -i

1, För en verksamhet som år

kap, 13 ellert4 $ nriljÖprövningsfÖrordningen åt

tillsynstiden 47 timmar onr den tillförda avfalls-

mångden är mer ån 10 000 ton men hÖgst 18 000 ton

per kalenderår. För så kallade industriutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade med "*i" efier koden)

kap. 13 eller 14 $ miljÖprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 30 timmar om den tillfÖrda avfallsmängd-

en inte omfattas av 1, För så kallade industiiutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" *fler koden}

kap. 15 eller 16 $ miljöprovningsförordningen är

tillsynstiden 30 timmar om den tillfÖrda avfalls-

mängden år mer ån 10 000 ton men högst 18 000 ton

tillståndsPliktig enliEt

så tillkommer et generellt med 20 timmar

2. ör en verksamhet som år

så tillkommer ett generelll med 20 timmar

enligt 29

som år enligt 291. Fören

kalenderår

47B
90.212-i och

s0.213-i

30B
90.212-i och

9A,213-i

30B
90.220 sch
9A,221

kap. 15 eller 16 $ miliÖprÖvningsfÖrordningen är

tillsynstiden 13 timmar om den tillfÖrda

enligt 292. För en verksamhet som år tillståndsPliktig

avfallsmängden inte omfattas av 1.

1390.220 och
94.221

ts

k:ap. 17 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden I
enligt 29som är anmåln ingspliktigFör en

timmar

R90.230

av

avfall
För en verksamhet som år

kap. 38 $ miljöprovningsfÖrordningen år tillsynstiden 8

timmar

enliEt 29

Ic90.382

Prövnings
niva

Ti;rrmat B.Skf rvrlit.tg
l,/erksamhets-

koci

47
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-, 1
Verksamhetsgrupp Lagring i swaKan pa

återvinn eller bortskaffande

kap. 56 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

13 timmar. Fsrså kallade ifldustriutslåpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

som åren

så tillkommer ett med 20 timmar

1390.408-i B

oeh avshiljning avrupp
koldioxid
1. För en verksamhet som år

kap. 60 eller 61 $ miljÖprovningsfÖror{ningen år

tlltsynstidän 22? timmår öm den planelåde lagrhgån

en ?9

år mer ån 100 000 ton.

2274,18
90.,480 och

90.485

137
kap. 60 eller 61 $ miljöprövningsfÖrordningen år

tillsynstiden 137 timrnar om den planerade lagringen

tillståndspliktig enligt 292. en verksarnhet sorn år

100 000 tonär

AJB
90.480 och

90.485

kap 62 eller 63 $ miljÖprövningsfÖrordningen är lill-

synstiden 137 timmar. FÖr så kallade industriut-

slåppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" eftcr

koden) så tillkommer ett generellt tillågg med 20

timmar.

För en som är

B 137
90.500joch
90.51ff

kap, 64 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden I
ör en verksamhet som år 29

timfiår.
I90.520 c

av attring som en
gamla ln avfall

kap 48 eller 5O $ miljöprövningsförordningen år

?9som ärFör en

13 timmar
s 1390,30 och 90.50

För en verksamhet som år anrnåln

kap, +9 $ miljöprÖvningsförordningen är tillsynstiden B
ingspliktig enligt 29

timmar
C I90.40

u

För en verksamhet som år anmålningspliktig enligt 29

kap. 51 $ miljöprövningsfÖrordningen ärtillsynstiden I
timmar

90.60

djupt
bergfö rvar oeh underjordstörvar

rupp

kap. 52, 53 eller 54 $ miljöprövningsfÖrordningen år

tillsynstiden 227 timmar om den tillförda

avfållsmångden är rner ån 25 000 ton per kalenderår

För så kallade industriutslåppsverksamheter (l UV'

markerade med "ri" efter koden) så tillkommer ett

enligtsom år1. Fören

med l0 timmar.

227A
90.454-i, 90,455
och 9A.457

ll rva

Prrtvniitcts"" - v- filtit"rrar Bgskilvt,rir<1
\/erk:;arnlrets-

kocl

//t&,
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ffi år tillståndspliktlg enllgt29

kap, 5?, 53 eller S4 S miljÖprövningsförodningen ar

tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfalls*

mångden år mer ån 10 000 ton men hÖgst 25 000 ton

per kalenderår. För så kallade induskiutsläpps-

verksamheter {lUV, markerade med "-i" efter koden)

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

13790.454-i, 90.455
och 90.457

A

kap. 52, 53 eller 54 $ miljåprÖvningsfÖrordningen år

tillsynstiden 30 timmar om den tillfÖrda avfalls-

mångden är mer ån 1 000 ton men hÖgst 10 000 ton

per kalenderår. FOr så kallade induskiutslapps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden)

så tillkomrner ett generellt ti med 20 timmar

enligt 29som3, Fören

A 3CI
90.454-i, 90.455
och 90.457

kap. 52, 53 eller 54 $ miljöprÖvningsförordningen år

tillsynstiden 13 timmar om den tillfÖrda avfalls-

mångden inte omfattas av någon av 1-3, FÖr så

kallade industriutslåppsverksamheter ( lUV,

markerade med "-i" efter koden) så iillkommer eti

kap. 55 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden

137 limmar om den tillförda avfallsmångden är mer

4 en verksamhet som år

ån 100 000 ton kalenderår

enligt 29

med 20 timmargenerellt
enligt 291, För en verksamhet sorn

13
s0.454-i, 90.455
och 90.457

137B90.458

kap. 55 $ miljöprövningsförordningen ät tillsynstiden

64 timmar om den tillförda avfallsmångden år mer ån

20 000 ton men högst 100 000 ton kalenderår

enligt 2Ssom är2. För en

afU 6490.458

kap. 55 $ miljöprövnirgsfÖrordningen är tillsynstiden

30 timmar om den tillfÖrda avfallsmångden år mer än

10 000 ton men högst 20 000 ton kalenderår

För en verksamhst som år

B 3090.458

kap. 55 $ miljöprovningsförordningen år tillsynstiden

13 timmar om den tilifÖrda avfallsmångden år stÖrre

10 000 ton per kalenderår

4. Förenverksamhetsom år

än 50 ton men

enligt

13B90.458

6

5. Fören verksamhet som år

kap. 55 $ miljöprovningsfÖrordningen år tillsynstiden 6

timmar om den tillförda avfallsmångden inte omfattas

entigt 29

av 14.av

B90.458

kap. 40 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynsticen

64 timmar för verksamhet med mer ån 50 000 ton90.1 00 64B

VerksamhetggruPp Mekanisk bearhetning och

1 en verksamhet som år
sortering

enligt 29

kalenderårhanterad
2. Fören verksamhet som år

kap. 40 $ miljöprövningsfÖrordningen är tillsynstiden

30 timmär för verksamhet som tnte omfattas av 1

enligt 29

B 3090.100

Verksamhets-
kod

Provrrinos Tittttitat Bes(ttvnltg
nrva
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ö

ngsPliktig enligt 29

kap. 41 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden I
timmar

s0.1 10 C

kap. 42 $ mi[öprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

30 timmar för verksamhet med mer ån 75 000 ton

som år1. Fören

hanterad per kalenderår

B 3090 70

13

2. För en verksamhet som år tlllståndspliktig enligt 29

kap. 42 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

13 timmar iör verksamhet som inte omfattas av 1"
B90.70

För en verksamhet som år
kap. 43 $ miljöprOvningsforordningen är tillsynstiden B

enligt 29anmälningspliktig

timmar
Is0.80 c

71A

Verksamhetsgru pp Radioaktivt avfall
enligt 29För en verksamhet som år

kap. 58 eller 59 $ miljÖprÖvningsfÖrordningen år

titlsynstiden 71 timmar

90.460 och
90.470

Verksamhetsgrupp Uppgråvda massor

För en verksamhet sotn är

kap. 36 $ miljöprövningsförordningen åt tillsynstiden
tir enligt 29

13 timmar
13Bs0.361

kap. 37 $ miljöprövningsfÖrardningen år tillsynstiden I
limmar.

leap. 45 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden

137 timrnar om den lillfÖrda avfallsmångden år mer13790.1 19

ICs0.370

B

För en verksamhet som år anmålningspliktig enligt 29

VerkeamhetsgruPP Uttjänta fordon

än 25 000 ton kalenderår

enligt 29För en verksamhet som år

kap. 45 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynsticen

64 timmar om den tillfÖrda avfallsmångden år mer än

en velksam som är

10 000 ton rnen 25 000 ton per kalenderår

enligt

64B90.119

3. Fören verksamhet som är
kap. 45 $ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden

30 timmar om den tillfÖrda avfallsntångden år mer ån

tillståndspliktig enligt 29

1 000lon men högst 10 000 ton per kalenderår

B 3090.1 1 I

1',2"90.119 I

12

kap. 45 $ rfliljöprdvningsfÖrordningen är tillsyrrstiden

13 timmar om den tiltfÖrda avfallsmångden inte

kap. 46 $ n:iljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden

12 timmar.

För en veiksamhet 50m är anmäln

enligt 29som år

av 1-3.omfattas av
enligt 29

4. Fören

c90.120

Verl<.sailhe ts-

kod

Frövnrngs

nrvå
Tinrnrar Beskrrvntng

uhtT &,

50

--,t-'14.',/J i'>



bortskaffande av avfall som uppkommit i egen
VerksamhetsgruFP

verksamhet

kap.27 eller 28 $ miljÖprovningsförordningen är

tillsynstiden 1 3 timmar.

2Sikiig enFör en verksamhet som år

B 13
90.381 och
90.383

I kap. 29 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden 8

timmar.

För en verksamhet som år 29

c90.391

kap. S4 $ miljöprövningsfÖrordningen år tillsynstiden1390.131 B

VerkqamhetsgrupP rvinning för
ningsändamål

?gFör en verksarnhet som år

13 timmat

OGH SPORTANLÄGGNINGARSKJUTBAHOR

T,

13

1. Fören verksamhet som år
kap. 1 $ miljöptövni*gsfÖrordningen är lillsynstiden 13

timmar för civilt skjutfålt.

enligt 30

B92.10

7

2. För en verksamhet $om år

kap. 1 $ miuöprövningsfÖrcrdningen år tillsynstiden 7

timmar för annat

enligt 30

B92.14

För en verksamhet sbm år anmål

kap. 2 $ miljöprövningsfÖrordningen år till$ynstiden 4
iktig enligt 30

timmar
492.20

kap 3 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 4

kap. 1 $ miljöprovningsfÖrordningen år tillsynstiden 8

92.30

93.1 0

4c

L I

TTERIEBP

enligt 30För en verksamhet sörn år a

timmar

enligt 31För en verksamhet sorn år

timmar

kap 1 $ miljöprövningsförordningen år tillsynstiden 1313

en

B9s.20
timmar

BEGRAVT,IINGSVFRKSAMH ET

För en et som år

HÄLSOSKYDD$VERKSAMHETER
AN

3
annan smitta, tatuerare, är

risk för
3 timmar

ellerbehandling
H

38 $ FMH, punkt

1

annan smitta, fotvård, år tillsynetiden 3 timmar
hygienisk med

338 $ FMH. punkt

1
H

J
med risk för b lodsmitta eller

3 timrnar.
isk behandlFör

ärannan smifta,H
38 $ FMH, punkt
4
I

med 1 till 4 bassånger år

tiilsynstiden 3 timmar
För bassång{38 $ FMH, punkt

2
H

Verksarnhets-
kod

Prövnrngs

nivå
J irnniar Beskrtvning;

u//a .&

51
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6H
tler bassånger årbåssängbad 5

För skolor med ån 400 elever år

timmar

6 timmar

H 638 $ FMH, punkt
2

38 $ FMH, punkt

2

med 400 elever fler är sFör
timmarH I38 $ FMH, punkt

3

För förskolor år tillsynstiden 6 timmarH 638 $ FMH, punkt

3

Verksanrhets-
koC

Prövnrngs
nIVå

Tinltair Beskrivnit')0

52
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Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning)

Dnr 2020-6651
Dir$8

N

F

Timavgift

Tirnavgift

Timavgifi

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

c

U

U

U

U

C

B

Verksamhet som är anmålningspliktig enligt 2 kap.

4 $ miljöprövn ingsförordningen.

Verksamhet under anmålningspliktig nivå.

Verksamhet under anmälnin gspliktig

stadigvarande djurtrållning med mindre ån
10 djurenheter {det högsta antslet djurenheter under

med

, döck inte in

stadigvarande djurhållning med rfier ån

30 djurenheter (det högsta antalet djurenheier under
året), men högst 100 djurenheter,
dock inte inhågnad.

nrvaunder anmåln

under anmälningspliktig nivå med
stadigvarande djurhållning med mer ån 10

djurenheter (det högstä antalet djurenheter under
30rnen heter, dock inte inh

Verksamhet som år tillståndspliKig
1 eller 2 $ mitjöprövningsförordningen. För så
kallade ind ustriutsläppsverksamheter (l UV,
markerade med "-i" efier koden) så tillkommer ett

2 kap.

inledande beståmmetser
Verksamhet som åränmålningspliktig enligt 2 kap
3$

1.30

1.3001

1.2003

1.2001

1.2002

1.10-i och
1.11

1.?0

Uppodting av annan mark ån
jordbruksmark för
jordbruksproduktion

Uppodling av ännan mark ån
jordbruksmark för
jordbruksProduktion

Djurhållning

Djurhållning

Djurhållning

Dlurhållning

Djurhållning

JORDBRUK

Prövnings
niva

Avgiftav verksamhetslrodBeskravniVerksamlretBransch
: Verksamhets- i

kod

1

*ux



\

tu

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift
limavgifi

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgifr

llmavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgifi

Timavgift

U

U

U

U

U

U

u

U

U

U

U

u

U

u

U

u
U

U

B

c

U

Verksamhet under anmålningspliktig nivå

Verl<samhet under anmålningspliktig nivå.

Verksamhet under anmälningspliktig nivå

Verksamhet under anmålningspliktig nivå

Verksamhet under anmälningspliktig nivå.

Verksamhet under anmälningspliktig nivå.

Verksamhet under anmälningspliktig nivå.

Verksamhet under anmålningspliictig nivå"

Verksarnhet under anmälningspliktig nivå.

Verksamhet under anmålningspliktig nivå.

Verksamhet under anmålningspliktig nivå.

Verksamhet under anmålningspliktig nivå.

Verksamhet under anmälningspliktig nivå,

Verksamhet under anmålningspliktig nivå

Verksamhet under anmålningspliKtig nivå.

Verksamhet under anmålningspliKig nivå.

Verksamhet under anrnålningspliktig nivå.

Verksamhet under anmålningspliktiE nivå

Verksamhet under anmålningspliktig nivå

Verksamhet som åriillståndspliKig enligt 3 kap. 1 $
miljöprövningsförordningen.
Verksamhet som är anmålningspliktig enligt 2 kap. 3

$ miljöprovn i ngsförordn ingen.

20.9101

21.4001

22.4001

15.36001

17.3001

18.3CI01

1 5.1 51 01

15.18001

15.31001

15.34001

15.5001

15"8001

1 5,1 01 CI1

1 5.1 2501

10"5001

11.30ö1

13-7001

15.3001

5.10

5.20

5.2001

Kvarnprodukter

Foder av animaliska och

vegetabiliska råvaror

Livsmedel av kombinerade
råvaror

Mjölkprodukter
Annan livsmedelstillverkning
Foder av animaliska och
vegetabiliska råvaror

Rökeri
Livsmedel av vegetabiliska
råvaror

Råpetroleum, naturgas och

kol

Annan utvinningsindustri
Slakterier
Livsrnedel av animaliska
råvaror

Berg, naturgrus och andra
jordarter

TRÄVAROR
H

P
FOTOGRAFISI{ CICH GRAFISK
PRODUKTISN

TEXTILVAR.ÖR

PÄLS, SKINN OCH LÄDER

LIVSMEDEL ÖCH FODER

UTVINNING. BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA" GA.S. KOL, MALf1JI.

MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT

FISKODLINGCICH
ÖVERVINTRING AV FISK

Prövnings
niva Avgift

av verksamhetskodBeskrivnirrVerksamhetBransch
'Verksamhets- I

kocl

2

2>-t,-/ i. t' --'/!.\
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Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgifr

ift

limavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

ift
Timavgift

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

C

U

U

U

U

U

U

nivå.

nivå.

nivå

nivå

n

under
underVerksamhet

Verksamhet under anmålningspliktig nivå.

Verksamhet under anmålningspliktig nivå"

under

annderuVerksamhet

Verksamhet under anrnälningspliktig nivå

Verksamhet under anmålningspliktig nivå,

nannderu

under an
anmälnunderVerksamhet

Verksamhet under anmålningspliktig nivå.

Verksamhet under anmålningspliktig nivå

under anmålni nivå

15S
kap.12enligtanårs0m

nivå.anrnälnunderVerksamhet

under anmål

iktig nivå.under anmåln

Verksamhet under anmälningspliktig nivå

under a
under

et under

24.460.r

25.5001

26.6001

26" 1 20001

8001lo-
27.14001

28.S501

34"2001

34.4001

34.8001

35.1001

39.5001

3S.7001

40.7001

40.100

40"10001

?00140.

41.0

50.1 001

63.01

63.5001

kemiskAnnan

Glas, ror ochglasva

produkterkeramiska

och
Cement, betong , krita, kalk

ra mineraliskaAnd

turbiner ochMotorer,
reaktorer

Maskinell
Gas- och

Vindkraft

låggnkylanochVårme-

Annan
Hamnar

RPRODUKTEKEMISKA

PLASTVARORHOC

MINERALISKA FRODUKTER

METALLSTAL OCH

PLåSTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH

ING

METALLBEARBETNING

AV ISKA

ANDRA SKA

GAS. OCH VATSKEFORMIGA
BRÄN$LEN, EL, VARME OCH
KYLA

VA INGTTEN

ING

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

AvgiftBeskriv
iVerksamhet

Eransch erksamhets-
kod

koderksamhetsavv Prövnings
nlva

'-?a--t-f-.'-'
3
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ift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

TimavEift

Timavgift

U

U

U

U

U

U

U

c

U

U

U

U

H

UH

UH

UH

UH

UH

n

nivå.

nivå:nder[J

nivå.anmålniunder

anmänunder

anmålnunder

nivå.rngspliktigmålnanunderVerksamhet

Verksamhet under anmålningsptiktig nivå.

29 kap,enligtanmåärsom
tc

Verksamhet under anmälningsptiktig nivå.

under

Verksamhet under anmålningspliktig nivå

anmålnunder

Anmalningspliktig verksamhel

under anmålningspliktig nivå.
Verksamhet

Verksamhet under anmålningspliktig nivå.

Verksamhet under anmålningspliktig nivå

Verksarnhet under anmäln ingspliktig nivå.

Verksamhet u nder anmålningspliktig nivå.

73.1

1600190.

10190.1

3410190.

1

90.6001

90.8001

90"141

92.1001

99.1 I

98.01

98.02

s rMH,38
punkt 3

FIMH,45$
punkt 1

45$FM
punkt 2

H
punkt 3

45$

4
FMH

punkt 5
45S

lng

nningFörbrå
Lag som en del av attring
samla in avfall

ochMekanisk

mål

ning
an

sårskitt fartiga kemiska
produkier.

äV

öppsn
fdrskola

Bostäder m.m

Undervisning, vård m.m.

m.mSamlingslokaler

Hotellm.m.

bad m.m.
ng,

IryÅRDSJU0cHHÄLSO-

TTENAVRENING

AVFALL

ocH
NGAR

IERlTERTEXTI

Ö]/RIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAI\,IHETER

HÄLSOSKYDD$VER KSAMHETER

HALSOS KYD DSVERKSAMH FTER

FIÄLSOSKYDDSVER KSAMH ETER

HÄLSO$KYDDSVERKSAMHETER

HÄLSOSKYDDSVER KSAMHETFR

HÄL$OSKYD DSVE R KSAMH ETE R

Prilvnings
nivä Avgift

Beskrivnin
Verksamhet

Branscir amhets-Verks

dverksav
, kod

t
N.

p
\
\\-
\

4&t-,- I
\ '--



Timavgift

Timavgift

UH

UH

Verksamhet under anmälningsplikt(g nivå

Verksamhet under anmålningspliktig nivå

punkt 6

45S

tkt
$45

Lokaler ieniskför hyg

Lokaler för förvaring av djur

HÄLSOS KYDDSVERKSAMHETER

HÄLSOS KYD DSVERKSAM HETFR

Avgift
Beskrivn

Bransch

vnings 
i

Frö
mhets-Verksa

mhetskodav verksa
amhetVerks

llrvä
kod

N
fr

5

&
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