Förslag revidering
Bygg- och miljönämnden
2019-10-16
Taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet
enligt miljöbalken
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap. 2 § förordningen (SFS 1998:940) om
avgifter för myndigheters prövning och tillsyn enligt miljöbalken får en kommun ta ut avgift för
kostnader i samband med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Följande taxa gäller för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken i Hörby kommun.
Samtliga taxor är baserade på en kostnadsfaktor T motsvarande bygg- och miljönämndens
handläggningskostnad per timme, som är 1 025 kronor. Taxan utgör i samtliga fall besöks- eller
timavgifter. Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
Taxan antagen av kommunfullmäktige i beslut 2019-xx-xx, § XX

Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Hörby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EUs förordningar
inom miljöbalkens tillämpningsområden, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård,
skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor, täkter, avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap.
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.

2§

Avgift enligt denna taxa ska betalas för;
a. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.

b. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärder.
c. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn enligt miljöbalken i övrigt.
3§

Avgift enligt denna taxa ska inte betalas för;
a. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning.
b. Handläggning som föranleds av att beslut av miljönämnd enligt miljöbalken,
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom
miljöbalkens område, överklagas.
c. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4§

Miljönämnden får även ta ut ersättning för den faktiska kostnaden för t.ex. utredningar,
analyskostnader eller andra kostnader som nämnden haft för att kunna utföra tillsynen.

5§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av bygg- och
miljönämnden.

6§

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens
eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

7§

Vid avbokning av besök från verksamhetsutövaren mindre än en arbetsdag i förväg tas en
avgift på 0,5T ut.

Timavgift
8§

Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1
(fast avgift)
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats i taxebilaga 2 (fast besöksavgift vid tillsyn)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift),
och
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

9§

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden
har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av
beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma
resetillfälle överstiger två timmar.
Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

10 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
webbplats i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
11 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas enligt vad
som framgår i denna taxa (fast avgift) eller med timavgiften T för varje timme nedlagd
handläggningstid på ärendet, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.
12 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning
måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.
13 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
14 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
15 § Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. Återkallas en
ansökan efter påbörjad handläggning tas avgift ut för nedlagd handläggningstid.
16 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap
4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser
i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i
ärenden rörande om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252 om områdesskydd).
17 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden
18 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd betalas enligt vad som
framgår i denna taxa (fast avgift) eller med T kronor för varje timme nedlagd
handläggningstid på ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i denna
taxa.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
19 § Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
Återkallas en ansökan efter påbörjad handläggning tas avgift ut för nedlagd
handläggningstid.
20 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelse i ärendet.
21 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i
denna taxa.

Avgift för återkommande och regelbunden tillsyn
22 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som
ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast
avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
23 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom två eller flera
olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, ska full avgift betalas för den
verksamhet som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de
belopp som anges för de övriga verksamheterna.
24 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Avgift för tillsyn i övrigt
25 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas enligt vad som framgår av denna taxa (fast avgift)
eller med T kronor för varje timme nedlagd handläggningstid (timavgift) eller enligt de
grunder i övrigt som anges i denna taxa.
26 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten,
vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden. För tillsyn av miljöskador, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10
kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
27 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett
enskilt fall sättas ned eller efterskänkas.

Avgift för erläggande m.m.
28 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hörby kommun. Betalning ska ske inom
den tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
29 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas
enligt utsökningsbalken.
30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om
avgift skall gälla omedelbart, även om det överklagas.

Överklagande av avgiftsbeslut
31 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.

Delegation
32 § Bygg- och miljönämnden får, om ändringar vidtas i miljöbalkens bilagor eller i förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller i Miljöprövningsförordning
(2013:251) göra motsvarande ändring i bilaga till denna taxa.

Taxebilaga 1
Beskrivning

Lagrum

Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Inrätta avloppsanläggning med avloppsutsläpp till mark eller
vatten
Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 2-3
enfamiljshus

Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för > 3
enfamiljshus upp till 200 personekvivalenter:
lägenhet
(L) 1-20
lägenhet (L) 21 Vattentoalett med sluten tank

Ändring av befintlig avloppsanläggning

Handläggning i samband med föreläggande, förbud eller annan
handläggning utöver granskning av anmälan/ansökan

13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
C-anläggning, enligt
Miljöprövningsförordning (2013:251)
28 kap.

Anlägga avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för
mer än 200 personekvivalenter som innebär en ändring av
tidigare enskilda anläggningar till gemensam anläggning.
L=lägenhet.
Värmepumpsanläggning enligt 17 § förordningen (SFS
4 § verksamhetskod 90.16
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt av
kommunen meddelade föreskrifter för anläggning för utvinning
av värme ur jord, berg- grundvatten eller ytvatten
Hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser:

Hälsoskyddsföreskrifter med stöd av
39 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

a. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
b. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
c. Orm
Dispens för gödselspridning enligt 36 § Statens Jordbruksverk
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring.

8T

3T/L
1T/L
3T

6T

T-avgift

1T/L

3T

4T

2T

Dispens för gödselspridning när Länsstyrelsen informerat om att
dispens kan ges vid extrema väderförhållanden.
Annan miljöfarlig verksamhet som har prövats efter
9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken
föreläggande om att ansöka om tillstånd
(SFS 1998:808).
Annan än i avdelning 1 och 3 angiven miljöfarlig verksamhet
som har prövats frivilligt

6T

9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken
(SFS 1998:808).

2T
T-avgift
T-avgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2 (inte kan ingå i
besöksavgiften)
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2 (inte kan ingå i besöksavgiften)
Anmälan om mindre ändring av befintlig avloppsanordning och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2 (inte kan ingår
i besöksavgiften)
Förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och
torrtoalett med latrinkompostering enligt av kommunen
meddelade föreskrifter
Förbränningstoalett

Värmepumpsanläggning för utvinning av jord, berg, ytvatten
eller grundvatten
Gödselstad inom detaljplanelagt område

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta.

9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen
(2013:251)
1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

T-avgift

T-avgift

13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
T-avgift
hälsoskydd
14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
T-avgift
hälsoskydd
13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
3T
hälsoskydd
13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
2T
hälsoskydd
17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
3T
hälsoskydd
37 och 42 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
4T
hälsoskydd och
hälsoskyddsföreskrifter
38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
6T
hälsoskydd

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller
som annars används av många människor.
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola,
fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Anmälan om ändring av befintlig förskola, grundskola
fritidshem med flera enligt punkten ovan

38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

6T

6T

T-avgift

Tillsyn
Tillsyn av befintlig avloppsanläggning för en- och tvåfamiljshus

2,5T

Tillsyn av befintlig avloppsanläggning för en- och tvåfamiljshus,
skrivbordstillsyn t ex bedömningsbrev
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, eller
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3.
2 kap 31 § p 1
miljötillsynsförordningen
Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.
26 kap 3 § 3 st miljöbalken
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift 26 kap 3 § 3 st miljöbalken
för tillsyn enligt taxebilaga 2
Granskning av årsrapport från anmälningspliktig/tillståndspliktig
verksamhet som omfattas av förordning (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll.
Avgiften tas ut de år fast besöksavgift inte debiteras.
Tillsyn av täkter

1T
T-avgift
T-avgift
T-avgift

2T
T-avgift

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av
brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som
rymmer mer än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja)
med tillhörande rörledningar.

3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot mark- och
vatten-förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor
(NFS 2017:5), 2 kap 31 § p 5
miljötillsynsför-ordningen (2011:13)

Information om cistern som tagits ur bruk.

6 kap 1 § Naturvårds-verkets
föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor
(NFS 2017:5), 2 kap 31 § p 5
miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska
kontroller, av cisterner och rörledningar.

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja,
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot mark- och
vatten-förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor
(NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§
miljötillsyns-förordningen (2011:13)

1T

1T

1T

Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor
T-avgift
(NFS 2017:5), 26 kap 3 § miljöbalken,
2 kap 31 § p5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Anmälan beträffande asbest i ventilationsanläggningar

3 § förordningen (SFS 1985:997) om
anmälningsskyldighet beträffande
asbest i ventilationsanläggningar

T-avgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Anmälan innan installation eller konvertering sker av sådan
utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas
eller mer.

14 § förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Rapport, för mer än 2 aggregat, om det under någon del av ett
kalenderår finns minst 14 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-förordningen om f-gaser. (I de fall årsrapport
för verksamhet lämnas samtidigt ska halv avgift tas ut).

15 § förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

2T

Rapport, för 1-2 aggregat, om det under någon del av ett
kalenderår finns minst 14 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-förordningen om f-gaser. (I de fall årsrapport
för verksamhet lämnas samtidigt ska halv avgift tas ut).

15 § förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

1T

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

1T

T-avgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 517/2014,
förordning (EG) nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6 miljötillsynsförordningen (2011:13)
Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- Förordning (EG) 1005/2009,
och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till förordning (EG) nr 291/2011,
Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011 , som inte
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsomfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (som inte
förordningen (2011:13)
kan ingå i besöksavgiften)

T-avgift

T-avgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd för användning av bekämpningsmedel

Spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (inom
vattenskyddsområde)

2 kap 40 § förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel
6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel
(NFS 2015:2)

3T

4T

Förnyelse av tillstånd för spridning av kemiska
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

6 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel
Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel 2 kap 37 och 39 §§ förordningen
på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som (2014:425) om bekämpningsmedel
kan användas till slåtter eller bete.

3T

4T

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel

2T

9 kap 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel
(NFS 2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13) i lydelsen
som gäller fr o m 1 juli 2018.

T-avgift

9 kap 3 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel
(NFS 2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13) i lydelsen
som gäller fr o m 1 juli 2018.

T-avgift

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

T-avgift

4 kap 4 § Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter (NFS2015:3)

T-avgift

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel
läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett
vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information
och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en 4 kap 2 § Naturvårdsverkets
plats som allmänheten har tillträde till som inte omfattas av fast föreskrifter
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
om spridning av vissa
biocidprodukter (NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)
Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift Naturvårdsverkets föreskrifter
för tillsyn enligt taxebilaga 2.
om spridning av vissa
biocidprodukter (NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

T-avgift

T-avgift

PCB
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB17 b § förordningen (2007:19) om
produkt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av PCB m.m.
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. (som inte kan ingå i
besöksavgiften)

T-avgift

Handläggning av anmälan
Anmälan 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. (som inte kan ingå i besöksavgiften)

18 § förordningen (2007:19) om PCB
m.m.
T-avgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. (som inte
kan ingå i besöksavgiften)

Förordningen (2007:19) om PCB
m.m., 26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

T-avgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24,
Förordning (EG) nr 1223/2009, 2
25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr kap 34 § miljötillsyns-förordningen
1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med (2011:13)
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i
förordningen.

T-avgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska 2 kap 32 § miljö-tillsynsförordningen
organismer och varor som inte innebär utsläppande på
(2011:13)
marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2. (som inte kan ingå i besöksavgiften)
Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och
2 kap 31 § p 5 miljövaror i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 tillsynsförordningen (2011:13)
kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen
utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden
Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. (som inte kan ingå i
besöksavgiften)

T-avgift

T-avgift

1 kap 19 och 20 §§,
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 1114,
p 16, p 17, p 19 miljöT-avgift
tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap
3§
3 st miljöbalken

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara
2 kap 5 § samt 26 kap
energikällor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 3 § 3 st miljöbalken
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av 2 kap 5 § samt 26 kap
fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att
3 § 3 st miljöbalken
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i
verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3§ 3
st miljöbalken

T-avgift

T-avgift

T-avgift

7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter - Finns i
Kommunstyrelsens taxa.
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller
kulturreservat eller vattenskyddsområde.
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den
strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller
föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av
kommunen enligt 7 kap 24 §.
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natureller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde
eller vattenskyddsområde.
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd
eller dispens avseende natur- eller kulturreservat, naturminne,
djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett
biotopskyddsområde.

7 kap 18 b § miljöbalken
Gällande föreskrifter
T-avgift
7 kap 24 § miljöbalken
T-avgift
Gällande föreskrifter, 7 kap 7 §
miljöbalken, 9 § förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.
Gällande föreskrifter, 7 kap 7 §
miljöbalken, 9 § förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.
7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19
och 20 §§ samt 2 kap
8 § miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

T-avgift

T-avgift

T-avgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller
Gällande föreskrifter
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan
enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- 12 kap 6 § miljöbalken
eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken
och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

T-avgift

T-avgift

Tillsyn
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
2 kap 9 § miljötillsynsförordningen
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som kommunen
har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen
har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som
omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen
enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och
järnvägsanläggningar.
Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
12 kap 10 § miljöbalken, 2 kap 32 §
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
miljötillsyns2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
förordningen (2011:13)
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har
beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.
Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid
jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 §
miljötillsynsförord-ningen (2011:13)
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

2 kap 8 § p 7 samt
1 kap 19 och 20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) eller 26 kap 3
§ 3 st miljöbalken

T-avgift

T-avgift

T-avgift

T-avgift

T-avgift

VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador.

28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

T-avgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och 10 kap 11 § miljöbalken
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en
10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken
verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada.
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har
uppstått.
Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om skadorna
har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala
nämnden har tillsynsansvaret för.

10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken

T-avgift

T-avgift
T-avgift

2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap
T-avgift
3 § 3 st miljöbalken

AVFALL ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan och anmälan
Eget omhändertagande av hushållsavfall (latrin/slam/urin), eller 75 § avfallsförordningen (2011:927),
kompostering, en- och tvåbostadshus
15 kap 19 och 24 §§ miljöbalken, 45
§ avfallsförordningen (2011:927)
Eget omhändertagande av hushållsavfall, ej en- och
tvåbostadshus:
• Gemensam behållare
• Uppehåll i hämtning
• Total befrielse/dispens från avfallshämtning
• Total befrielse från kommunens renhållningstjänster
Förlängt slamtömnings intervall
Övriga ansökningar

2T

kommunens föreskrifter, 75 §
avfallsförordningen (2011:927)
1T
1T
2T
2T
kommunens föreskrifter, 75 §
avfallsförordningen (2011:927)
kommunens föreskrifter, 75 §
avfallsförordningen (2011:927)

2T
T-avgift

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

T-avgift

26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 26 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och
utöva tillsyn.
20 §§ samt 2 kap 8 §
T-avgift
miljötillsynsförordningen (2011:13)
Bedömningar i övrigt, t ex framtagande av generell information
vid riktade tillsynsprojekt.

T-avgift

30 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Handläggning av miljösanktionsavgift

30 kap 2 § miljöbalken

2T

Taxebilaga 2
Prövningsnivå:
B; Tillstånd krävs för verksamheten. Söks hos länsstyrelsen. Taxa debiteras som årlig avgift.
C; Verksamheten är anmälningspliktig. Görs till bygg- och miljönämnden. Taxa debiteras som fast avgift efter tillsyn.
U; Verksamheten kräver ej anmälan eller tillstånd. Taxa debiteras som fast avgift eller timavgift efter tillsyn.
Tillsynsbehov:
C - Högt 12 tim, Normalt 10 tim, Lågt 4 tim.
U - Högt 10 tim, Normalt 6 tim, Lågt 4 tim, Sporadiskt (tillsyn vid behov) Timavgift
H- Högt 10 tim, Normalt 6 tim, Lågt 4 tim, Sporadiskt (tillsyn vid behov) Timavgift
UH - Högt 10 tim, Normalt 6 tim, Lågt 4 tim, Sporadiskt (tillsyn vid behov) Timavgift
Rubrikerna följer kapitelindelning i Miljöprövningsförordning (2013:251), samt 38 och 45 § i förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhets- Prövnings- TillsynsTimmar
kod
nivå
behov

JORDBRUK
Djurhållning med mer än 40 000 platser för
fjäderfän, mer än 2 000 platser för växande grisar
som är tyngre än 30 kg och avsedda för
produktion, eller mer än 750 platser för suggor
Stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar
eller minkar med mer än 400 de, dock inte
inhägnad
Stadigvarande djurhållning med mer än 100 de,
dock inte inhägnad
Stadigvarande djurhållning med 31-100 de, dock
inte inhägnad

1.10-i

B

Årlig avgift 8

1.11

B

Årlig avgift 8

1.20

C

Normalt

10

U

Normalt

6

U

Sporadiskt Timavgift

Stadigvarande djurhållning med 10-30 de

Stadigvarande djurhållning med mindre än 10 de
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan
1.30
liknande produktion
Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är
större än 2 000 kvadratmeter.
Lantbruk utan djurhållning, med areal för
jordbruksändamål från 25 hektar
Lantbruk utan djurhållning, med areal för
jordbruksändamål mindre än 25 hektar

U

Sporadiskt Timavgift

C

Normalt

10

U

Lågt

4

U

Lågt

4

U

Sporadiskt Timavgift

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5
5.20
ton foder förbrukas per kalenderår

C

Normalt

10

Fiskodling eller övervintring av fisk där mindre än
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår

U

Lågt

4

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL,
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus

10.30

C

Normalt

10

Täkt för markinnehavarens husbehov av 10 000
ton totalt uttagen mängd berg, torv med ett
verksamhetsområde större än 5 ha, eller mer än 50 10.40
000 kbm total uttagen mängd torv

C

Normalt

10

Täkt för markinnehavarens husbehov av mindre
än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg

U

Lågt

4

Sortering eller krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter, inom område som omfattas av
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller utanför
område som omfattas av detaljplan eller
10.50
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs
på samma plats under längre tid än trettio
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod

C

Lågt

4

Sortering eller krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter, inom område som omfattas av
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller utanför
område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs
på samma plats under kortare tid än trettio
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

11.30

C

Normalt

10

13.70

C

Normalt

10

B

Årlig avgift 30

Framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer
än 500 ton torv per kalenderår
Framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukter som baseras på
mindre än 500 ton torv per kalenderår
Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol
Djupborrning som inte är tillståndspliktig

10.60

LIVSMEDEL OCH FODER
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt
av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 15.10-i
slaktvikt per kalenderår

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår

15.30

Slakteri med en produktion baserad på mindre än
50 ton slaktvikt per kalenderår
Framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en
15.50
produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton
per kalenderår
Framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en
produktion av mindre än 50 ton per kalenderår
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
15.80
högst 18 750 ton per kalenderår
Rökeri för en produktion av mindre än 50 ton per
kalenderår
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår

15.101

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mindre än 2 000 ton
per kalenderår
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling av
kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 15.125
000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår

Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling av
kvarnprodukter, med en produktion av mindre än
1 000 ton per kalenderår
Framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska
råvaror, i kombinerade eller separata produkter,
med en produktion av mer än 400 ton men högst
5 000 ton per år
Framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska
råvaror, i kombinerade eller separata produkter,
med en produktion av mindre än 400 ton per år

15.151

Framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 500
15.180
ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn
som kalenderårsmedelvärde

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Högt

12

U

Normalt

10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Högt

12

U

Normalt

10

C

Normalt

10

Framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mindre än
500 ton per kalenderår

U

Lågt

4

Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter, eller produkter av
15.200
sådana oljor eller fetter med en produktion av mer
än 100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår

C

Högt

12

Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter, eller produkter av
sådana oljor eller fetter med en produktion av
mindre än 100 ton per kalenderår

U

Normalt

10

Tillverkning av glass med en produktion av mer än
15.220
10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår

C

Normalt

10

Framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck
genom jäsning eller destillation motsvarande en
15.240
årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000
ton ren etanol per kalenderår

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

C

Högt

12

C

Normalt

10

Framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck
genom jäsning eller destillation motsvarande en
årlig produktion av mindre än 10 ton ren etanol
per kalenderår
Bryggeri eller annan anläggning för framställning
av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 1000 ton men högst 10 000 15.260
ton per kalenderår
Bryggeri eller annan anläggning för framställning
av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mindre än 1000 ton per kalenderår
Rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton
15.280
kaffe per kalenderår
Rostning av mindre än 100 ton kaffe per
kalenderår
Yrkesmässig industriell förpackning av animaliska
eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon 15.310
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
Framställning av foder med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en
15.340
produktion av mer än 500 ton men högst 18 750
ton foder per kalenderår
Framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en
15.360
produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000
ton foder per kalenderår

Framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska råvaror med en
produktion av mindre än 500 ton, eller av
vegetabiliska råvaror med en produktion mindre
än 5 000 ton, per kalenderår

U

Normalt

10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

10

TEXTILVAROR
Förbehandling, färgning eller annan beredning av
mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår

17.30

Förbehandling, färgning eller annan beredning av
mindre än 10 ton textilmaterial per kalenderår

PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Garvning eller annan beredning av mer än 2 ton
men högst 100 ton hudar eller skinn per kalender
år
Garvning eller annan beredning av mindre än 2
ton hudar eller skinn per kalender år

18.30

TRÄVAROR
Behandling av trä och träprodukter med kemikalier
med en produktion av högst 75 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per dygn eller
20.10
högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per kalenderår
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling, eller
20.30
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling, eller
svarvning för en produktion av mindre än 6 000
kubikmeter per kalenderår
Framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade
på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande baserad på
mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000
20.40
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
pellets eller briketter baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår
Framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade
på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande baserad på
mindre än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
pellets eller briketter baserad på mindre än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår

Tillverkning av fanér eller plywood, eller högst 600
kbm per dygn eller högst 150 000 kbm per
20.60
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor,
spånskivor eller andra produkter av spån

C

Normalt

10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

Lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex
veckor, behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar mer än 20 000 kbm timmer
20.90
fast mått under bark på land med
vattenbegjutning, eller mer än 10 000 kbm timmer
fast mått under bark i vatten

C

Normalt

10

Lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex
veckor, behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar mindre än 20 000 kbm timmer
fast mått under bark på land med
vattenbegjutning, eller mindre än 10 000 kbm fast
mått under bark i vatten

U

Lågt

4

C

Normalt

10

C

Normalt

10

C

Normalt

10

C

Normalt

10

Lagring av mer än 2 000 kbm timmer fast mått
under bark, om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning, eller 500 kbm timmer fast mått
under bark om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig, eller
mer än 500 kbm timmer fast mått under bark i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig

20.80

Lagring av mindre än 2 000 kbm timmer fast mått
under bark, om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning, eller mindre än 500 kbm timmer
fast mått under bark om lagringen sker på land
med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig,
eller mindre än 500 kbm timmer fast mått under
bark i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig

Behandling av trä och träprodukter mot
blånadssvamp

20.91

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med
22.10
heatsetfärg
Tillverkning av metallklichéer
22.20
Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvm fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller
med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 22.40
000 kvm fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår

Utan utsläpp av processavloppsvatten där mindre
än 50 000 kvm fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller
med utsläpp av processavloppsvatten där mindre
än 5 000 kvm fotografiskt material i form av film
eller papper

U

Lågt

4

24.40

C

Normalt

10

24.41

C

Normalt

10

Genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska
24.44
ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala

C

Normalt

10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

KEMISKA PRODUKTER
Genom endast fysikaliska processer tillverka
läkemedel
Behandling av mellanprodukter

Genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur
biologiskt material, mer än 10 ton färg eller lack,
mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, eller mer än 5 000 24.46
ton gasformiga kemiska produkter eller andra
kemiska produkter, per kalenderår
Genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur
biologiskt material, mindre än 10 ton färg eller
lack, mindre än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter,
eller mindre än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter eller andra kemiska produkter, per
kalenderår
Genom endast fysikaliska processer i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala, yrkesmässigt tillverka,
sprängämnen, pyrotekniska artiklar, ammunition,
mer än 10 ton färg eller lack eller rengöringsmedel 24.47
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår eller andra kemiska produkter

GUMMI- OCH PLASTVAROR
Genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår

C

Normalt

10

U

Lågt

4

25.20

B

Årlig avgift 13

25.30

C

Normalt

10

25.50

C

Normalt

10

U

Lågt

4

Tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär
att mer än 500 kg glasråvaror med tillsats av bly- 26.30
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår

C

Normalt

10

Tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär
att mindre än 500 kg glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller mindre än 5 ton andra glasråvaror förbrukas
per kalenderår

U

Lågt

4

26.40

C

Normalt

10

26.60

C

Normalt

10

U

Lågt

4

25.11

Genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mindre än 1 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår
Genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av polyuretan utan användning av
toluendiisocyanat om produktionen baseras på
mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
polyuretan med användning av toluendiisocyanat
om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara, eller annan plast om produktionen
baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår
Genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast om produktionen baseras på
mer än 1 ton plastråvara per kalenderår
Produktion baserad på mer än 1 ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation för tillverkning av produkter av
plast förutom endast mekanisk montering eller
mekanisk bearbetning,, eller beläggning eller
kalandrering med plast
Produktion baserad på mindre än 1 ton plastråvara
per kalenderår, med eller utan polymerisation

MINERALISKA PRODUKTER

Tillverkning av glasfiber
Tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår
Tillverkning av mindre än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår

Tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår
Tillverkning av mindre än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår
Tillverkning av mer än 500 ton betong eller
lättbetong per kalenderår, eller varor av betong,
lättbetong eller cement per kalenderår

26.100

26.110

Tillverkning av mindre än 500 ton betong eller
lättbetong per kalenderår, eller varor av betong,
lättbetong eller cement per kalenderår
Tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
26.120
kalenderår
Tillverkning av mindre än 500 ton varor av gips
per kalenderår
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställts upp inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelse,
eller som ställts upp utanför område med
26.150
detaljplan i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod
Tillverkning av varor av asfalt
Tillverkning av konstgjorda mineralfibrer

26.160
26.180

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

C
C

Normalt
Normalt

10
10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

STÅL OCH METALL
Gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium
27.60
om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår
Gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium
om produktionen är mindre än 10 ton per
kalenderår
Gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink
eller magnesium om produktionen är mer än 1 ton 27.140
per kalenderår
Gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink
eller magnesium om produktionen är mindre än 1
ton per kalenderår

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
Kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast
Annan beläggning med metall än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten
ger upphov till mer än 1 kbm avloppsvatten per
kalenderår
Annan beläggning med metall än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten
ger upphov till mindre än 1 kbm avloppsvatten per
kalenderår
Blästra mer än 500 kvm yta
Blästra mindre än 500 kvm yta
Med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt
ta bort lack eller färg

28.25

C

Normalt

10

28.40

C

Normalt

10

U

Lågt

4

28.71

C
U

Normalt
Lågt

10
4

28.90

C

Normalt

10

Vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer
än 10 kbm avloppsvatten per kalenderår, betning
med mer än 50 kg betpasta per kalenderår,
våttrumling av mer än 1 ton metaller per
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per
kalenderår, termisk ytbehandling med en
28.95
metallförbrukning av mer än 50 kg men högst 2
ton, eller metallbeläggning med vakuummetod
med en metallförbrukning av mer än 500 kg per
kalenderår

C

Normalt

10

U

Lågt

4

31.30

C

Normalt

10

31.60

C

Normalt

10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

Tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller fler än 34.40
10 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton

C

Högt

12

Tillverkning och sammansättning per kalenderår
av mindre än 100 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
mindre än 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton

U

Lågt

4

Tillverkning av järnvägsutrustning, motordrivna
34.50
luftfartyg eller reparation av motordrivna luftfartyg

C

Högt

12

Vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mindre än 10 kbm avloppsvatten per kalenderår,
betning med mindre än 50 kg betpasta per
kalenderår, våttrumling av mindre än 1 ton
metaller per kalenderår eller härdning av mindre än
1 ton gods per kalenderår, termisk ytbehandling
med en metallförbrukning av mindre än 50 kg men
högst 2 ton, eller metallbeläggning med
vakuummetod med en metallförbrukning av
mindre än 500 kg per kalenderår

ELEKTRISKA ARTIKLAR
Tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller
kvicksilver
Tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel

METALLBEARBETNING
Tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per
34.10
kalenderår
Tillverkning av mindre än 100 fordonsmotorer per
kalenderår
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer
34.20

Maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter
Maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
mindre än 1 kubikmeter

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Högt

12

C

Normalt

10

U

Lågt

4

Organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med mer än 500 kg i lackering av vägfordon till
39.35
följd av reparation, underhåll eller dekoration som
sker utanför tillverkningsanläggningar

C

Normalt

10

Organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med mindre än 500 kg i lackering av vägfordon till
följd av reparation, underhåll eller dekoration som
sker utanför tillverkningsanläggningar

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

Skeppsvarv

34.80

35.20

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med mer än 1 ton i ytrengöring om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt som enligt
föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen och klassificerats, eller
39.30
enligt Europaparlamentets och rådets förordning
klassificerats, mer än 2 ton i annan ytrengöring,
mer än 500 kg i fordonslackering, eller mer än 1 kg
i kemtvätt
Organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med mindre än 2 ton i annan ytrengöring, mindre
än 500 kg i fordonslackering, eller mindre än 1 kg i
kemtvätt

Per kalenderår förbrukas mer än 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel, eller mer
än totalt 5 ton organiska lösningsmedel
Per kalenderår förbrukas mindre än 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel, eller
mindre än totalt 5 ton organiska lösningsmedel

39.50

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
Lagring av gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor petroleumprodukter eller
brännbara gaser om det i anläggningen lagras mer
än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, eller andra
39.70
kemiska produkter i verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri med
kapacitet av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle

C

Högt

12

Lagring av gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser mindre än 5 000 ton, eller andra
kemiska produkter mindre än 1 ton

U

Lågt

4

C

Normalt

10

U

Lågt

4

Lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår

39.90

Lagring av mindre än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material
producera biogas
Uppgradera eller på annat sätt än genom anaerob
biologisk behandling, tillverka högst 1 500 MWh
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår

40.02

C

Normalt

10

40.20

C

Normalt

10

Förbränning med en total installerad tillförd effekt
av mer än 500 kW men högst 20 MW om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller
biogen eller fossil bränslegas, eller mer än 10 MW 40.60
men högst 20 MW om inget annat bränsle används
än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

Förbränning med en total installerad tillförd effekt
av mindre än 500 kW om annat bränsle används
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller mindre än 10 MW m om inget
annat bränsle används än fossil bränslegas
Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 MW

40.70

Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 50 meter, två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), eller ett vindkraftverk
som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, 40.100
om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades

C

Sporadiskt Timavgift

Vindkraftverk som är lägre än 50 meter

U

Sporadiskt Timavgift

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde,
40.110
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller
tillförd effekt av mer än 10 MW

C

Normalt

10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Normalt

10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

C

Högt

12

C

Högt

12

U

Lågt

4

C

Högt

12

U

Lågt

4

74.20

C

Normalt

10

85.10

C

Högt

12

Lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 40.120
3 000 MWh
Lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mindre
än 3 000 MWh

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Tvättning av fler än 5 000 personbilar, fler än 100
tåg eller flygplan, fler än 500 tågvagnar eller lok,
50.10
eller fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår
Per kalenderår hanteras mer än 1 000 kbm flytande
motorbränsle eller mer än 1 miljon normalkbm gas 50.20
avsedd som motorbränsle
Tvättning av mindre än 5 000 personbilar per
kalenderår

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Fiskehamn eller hamn för försvarsmakten
63.20
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
63.50
500 flygrörelser per kalenderår äger rum
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mindre än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum

LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
73.10
golvyta som är större än 5 000 kvm
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är mindre än 5 000 kvm

TANKRENGÖRING
Rengöring av cisterner, tankar eller fat som
används för förvaring eller för transport av
kemiska produkter

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser

Sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel

85.20

C

Normalt

10

90.16

C

Normalt

10

U

Normalt

10

U

Lågt

4

90.430

C

Normalt

10

90.251

C

Normalt

10

Avvattna icke-farligt avfall om mängden avfall som
90.375
behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår

C

Normalt

10

C

Normalt

10

C

Normalt

10

C

Normalt

10

Samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall
förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden 90.230
är högst 50 ton per kalenderår

C

Normalt

10

På ett sjukhus konvertera smittförande avfall

90.382

C

Normalt

10

Borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för
90.520
geologisk lagring av koldioxid

C

Normalt

10

Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än
10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska
90.40
användas för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall

C

Normalt

10

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 pe
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar 100-200 pe
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar 25-100 pe

AVFALL
Yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per
kalenderår
Yrkesmässig behandla animaliskt avfall på annat
sätt än genom biologisk behandling eller
förbränning, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår

Sluttäckt deponi där sluttäckningen godkänts enligt
32 § förordningen om deponering av avfall, fram
90.341
till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt
33 §
Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska
produkter yrkesmässigt sortera, demontera eller på
90.90
annat sätt behandla avfallet innan ytterligare
behandling
Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning
90.29

Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något tillfälle är
mindre än 10 ton
Lagra farligt avfall som en del av att samla in det,
om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 200
kg men högst 5 ton och utgörs av olja, mer än 1
500 kg men högst 30 ton och utgörs av
blybatterier, mer än 1 ton men högst 50 ton och
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
90.60
mer än 200 kg men högst 30 ton och utgörs av
impregnerat trä, högst 50 ton och utgörs av
motordrivna fordon, eller mer än 200 kg men
högst 1 ton i andra fall

U

Normalt

6

C

Normalt

10

U

Normalt

6

B

Årlig avgift 30

C

Normalt

10

U

Lågt

4

90.70

B

Årlig avgift 13

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är
mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 90.80
eller mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår i andra fall

C

Normalt

10

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är
mindre än 1 000 ton per kalenderår

U

Normalt

6

Lagra farligt avfall som en del av att samla in det,
om mängden avfall är mindre än 200 kg och
utgörs av olja, mindre än 1 500 kg och utgörs av
blybatterier, mindre än 1 ton och utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter, mindre än
200 kg och utgörs av impregnerat trä, mindre än
50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
mindre än 200 kg i andra fall
Återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per
kalenderår genom mekanisk bearbetning
90.100
Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden
avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål

90.110

Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden
avfall är mindre än 10 000 ton per kalenderår, eller
genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål
Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är
mer än 10 000 ton per kalenderår

Behandla avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där behandlingen
90.370
sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod

C

Högt

12

Tömma, demontera eller på annat sätt
yrkesmässigt återvinna uttjänta bilar som omfattas
av bilskrotningsförordningen, eller andra uttjänta
90.120
motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3
500 kg, om fordonen återvinns av en bilskrotare
som är auktoriserad

C

Normalt

10

Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är högst 500 ton
90.391
per kalenderår, och behandlingen leder till
materialåtervinning

C

Normalt

10

Återvinna icke-farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa

C

Normalt

10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

92.30

C

Normalt

10

93.10

C

Normalt

10

U

Lågt

4

38 § FMH, punkt 1

H

Normalt

6

38 § FMH, punkt 2

H

Normalt

6

38 § FMH, punkt 3

H

Normalt

6

90.141

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mer än 20 mm) för mer 92.20
än 5 000 skott per kalenderår
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mer än 20 mm) för
mindre än 5 000 skott per kalenderår
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn
Tvätteri för mindre än 2 ton tvättgods per dygn

HÄLSOSKYDD
Verksamhet där allmänheten erbjuds hygieniska
behandlingar som innebär risk för blodsmitta på
grund av användningen av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra
liknande skärande och stickande verktyg
Bassängbad för allmänheten eller som på annat
sätt används av många människor
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
specialskola, sameskola eller internationell skola

Byggnader som innehåller en eller flera bostäder
och tillhörande utrymmen
Lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande
Samlingslokaler där många människor brukar
samlas
Hotell, pensionat och liknande lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad

45 § FMH, punkt 1

UH

Normalt

Timavgift

45 § FMH, punkt 2

UH

Lågt

4

45 § FMH, punkt 3

UH

Sporadiskt Timavgift

45 § FMH, punkt 4

UH

Sporadiskt Timavgift

UH

Normalt

45 § FMH, punkt 6

UH

Sporadiskt Timavgift

45 § FMH, punkt 7

UH

Sporadiskt Timavgift

Idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller 45 § FMH, punkt 5
som annars utnyttjas av många människor
Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling
Lokaler för förvaring av djur

6

