
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kramfors kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens 

tillämpningsområde, bl.a. 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, avfall och producent-

ansvar.  

 

Dessutom kan kommunen bland annat ta betalt för undersökningar som beslutats enligt 26 

kap. 22 § miljöbalken samt rättegångskostnader enligt 25 kap. 2 § miljöbalken.  

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller   

undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, 

och  

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.  

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som beror på klagomål som visar sig obefogat  

2. Handläggning som beror på överklagande av beslut 

3. Ansökan om utdömande av vite.  

 

4 § Kommunstyrelsen beslutar om avgifter.  

 

5 § Enligt miljöbalken är alla som ska betala en avgift enligt denna taxa skyldiga att lämna 

de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  

 

Avgifter 

6 § Avgift ska betalas:  

1) För prövnings- och anmälningsärenden enligt taxebilaga 1  

2) För fast årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2  

3) För övrig tillsyn debiteras timavgift.  

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.  

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften per hel timme 1 040 kr. 

 

8 § Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Handläggningstid är den sammanlagda tid 

som varje tjänsteperson har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläs-

ning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 

revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt före-

dragning av beslut. Restid debiteras inte. 

 

Avgift tas ut med en hel timavgift för påbörjad handläggning. Därefter tas timavgift ut för 

varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.  

 

 



För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och  

07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommar-

afton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 

Indexuppräkning 

9 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalen-

deråret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb-

plats i oktober månad.  

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018.  

 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag  

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas  

enligt taxebilaga 1. 

 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  

 

11 § I de fasta avgifterna ingår ibland en besiktning och/eller ett slutintyg. Om ett ärende 

kräver ytterligare besök mm tas timavgift ut för detta. 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av 

sökanden.  

 

13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.  

 

14 § Sökande ska om det behövs samråd via annonsering betala kommunens kostnader 

(Miljöbalken 19 kap 4§). Sökanden kan också få ersätta kommunens kostnader för sak-

kunniga (Miljöbalken 19 kap 5§). 

 

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, 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  

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas enligt 

bilaga1. 

 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 

ärende som anmälan avser.  

 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  

 

Sökande ska om det behövs samråd via annonsering betala kommunens kostnader (Miljö-

balken 19 kap 4§). 

 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn kom-

ma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa.  



 

Avgift för tillsyn på miljö- och hälsoskyddsverksamheter 

19 § För tillsyn över sådana miljöfarliga verksamheter samt hälsoskyddsverksamheter som 

finns i bilaga 2 betalas fast årlig avgift. Övriga verksamheter betalar timavgift enligt 21 §. 

 

20 § Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 

mot lagar, villkor eller inte följer förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. 

Samråd, besiktningar, sammanträden och andra tillsynsåtgärder med anledning av fara för en 

allvarlig miljöskada eller för att avhjälpa en allvarlig miljöskada ingår heller inte i den fasta 

årsavgiften.  För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

 

21 § För tillsyn över sådana verksamheter som inte finns med i bilaga 2 ska avgift betalas i 

form av timavgift. 

 

22 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån 

vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. För anmäl-

ningspliktiga verksamheter gäller den produktionsvolym eller likande som angetts i anmälan. 

 

23 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den första årliga avgiften 

betalas året efter tillstånd eller beslut. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.  

 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verk-

samheten bedrivs.  

 

24 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som är avgiftsbelagd.  

 

Tillsyn över miljöskador ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 

avhjälpande eller kostnader.  

 

Avgift för tillsyn i övrigt  

25 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift.  

 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten,  

vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses vara orsak till olägenheter som innebär tillsyn.  

 

Tillsyn över miljöskador ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 

avhjälpande eller kostnader.  

 

Justering av avgift  

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsyns-

behov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i 

ett enskilt fall justeras eller efterskänkas.  

 

Betalning av avgift 

30 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Kramfors kommun med de villkor som anges  

i beslutet eller på räkningen. 

 

 



 

Verkställighetsfrågor m.m.  

31 § Kommunstyrelsen har rätt att besluta att avgiften ska verkställas enligt utsökningsbalken 

(Miljöbalken 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn).  

 

32 § Kommunstyrelsen har rätt att besluta att avgiften ska betalas även om den överklagas 

(Miljöbalken 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn).  

 

33 § Beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

 

Denna taxa börjar gälla den 1 januari 2023. 

Prövnings och anmälningsavgifter beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in. 

I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kom-

mer in efter denna dag. 

 

_____ 



 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Bilaga 1 

 

SKYDD AV NATUREN 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna  

1. ansökan gällande hus, sjöbod eller liknande där ny tomtmark tas i 

anspråk  

   5 200 per 

tomt/byggnad  

2. ansökan gällande hus, sjöbod, brygga eller liknande på befintlig   

tomt  

1 040 

3 ansökan där åtgärden redan prövats som anmälan av vatten-

verksamhet  

1 040 

4. övriga ansökningar timavgift 

5. omprövning av dispensbeslut   halv avgift 

6. för ansökningar i känsliga områden mm som kräver omfattande 

utredningar och/eller inventeringar tillkommer timavgift för nedlagd   

tid utöver den tid som ingår i grundpriset 

 

Prövning av ansökan enligt föreskrifterna för Nordingrå naturreservat timavgift 

Prövning i övrigt av ansökan om tillstånd, dispens eller andra beslut 

enlligt föreskrifter för naturkultur- reservat, naturminne och 

vattenskyddsområde 

 

timavgift 

 

Tillsyn 

Tillsyn inom naturvården timavgift 

 

 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Prövning 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller 

anslutning av vattentoalett enligt förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

* avloppsanordning för max 2 hushåll (≤ 10 personekvivalenter) 5 200 

* gemensam avloppsanordning för 11-200 personekvivalenter 

 

timavgift 

Tillstånd värmepump 

 

Anmälan 

Avgift för anmälan enligt miljöprövningsförordningen avseende ny 

verksamhet eller större ändringar av befintligt verksamhet  

 

timavgift 

 

Handläggning av anmälan om mindre ändring av miljöfarlig 

verksamhet ingår i tillsynsavgiften. 

 

 

 

Handläggning av anmälan avseende:  

1.  Inrättande av avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten enligt   

     förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

* avloppsanordning för max 2 hushåll (≤ 10 personekvivalenter) 3 120 

* gemensam avloppsanordning för 11– 200 personekvivalenter 

 

 

timavgift 



 

 

2.  Anordnande av avlopp med urinseparering till behållare 

 

timavgift 

 

3. Ändring av avloppsanordning, som kan medföra väsentlig ändring av 

avloppsvattnets art och sammansättning, enligt förordningen om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd 

 

timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanlägg-

ning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

* inom skyddsområde för dricksvatten timavgift 

* i övrigt 1 040 

  

 

Tillsyn 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2 

 

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet 

 

       timavgift 

 

 

HÄLSOSKYDD  

Prövning   

Prövning enligt lokala föreskrifter för människors hälsa                  timavgift 

 

      

Anmälan 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upp-

lagsplats för djurspillning 

  

timavgift  

 

Handläggning av anmälan att driva eller arrangera:  

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjud hygienisk behand-

ling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, 

akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller 

stickande verktyg 

 

Öronhåltagning, akupunktur 

Övrigt ex: Tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling  

 

 

 

 

 

1 560 

3 120 

  

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används 

av många människor 

 

timavgift 

3. Skol- och fritidsverksamhet  timavgift 

 

Handläggning av anmälan enligt lokala föreskrifter för människors hälsa         timavgift 

 

Tillsyn 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upp-

låtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många. 

 

Tillsyn i övrigt hälsoskydd 

1 040 + 

analyskostnad 

 

timavgift 



 

 

  

MILJÖSKADOR  

Prövning, anmälan och tillsyn 

Av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader, anläggningar 

och allvarliga miljöskador enligt miljöbalken.  

timavgift 

 

 

 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET  

Prövning, anmälan och tillsyn  timavgift 

 

  

  

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER 

 

Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 

om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spilloljor 

 

Handläggning av information innan installation påbörjas eller hantering 

inleds 

1. Brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark 

som rymmer mer än 1 m3 vätska 

 

2. Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja 

inom vattenskyddsområde 

 

Prövning av undantag i enskilda fall från kraven i föreskrifterna 

 

Tillsyn i övrigt av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 040 

 

 

3 120 

 

timavgift 

 

timavgift 

Köldmedia  

 

1. Anläggningar som kräver anmälan enligt köldmediebestämmelserna   

(gäller inte för anläggningsägare som betalar fast årsavgift för miljö-

farlig verksamhet). 

 

3.  Tillsyn p.g.a. att innehavare inte fullgjort sina kontroll- eller 

rapporteringsskyldigheter  

 

 

 

1 040 per år 

 

 

 

timavgift 

Övrigt 

Handläggning av övriga prövnings- och anmälningsärenden  

 

timavgift 

 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter. 

 

timavgift 

 

 

 

 

 



 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bort- 

skaffa avfall enligt miljöbalken 

Timavgift 

  

Prövning av ansökan om glesare hämtningsintervall av slam från 

slamavskiljare enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering 

avseende: 

1. Avloppsanläggning som utförts enl. gällande krav och godkänts av 

miljö- och byggnämnden 

a/ i samband med att avloppsanläggningen utförs 

b/ i andra fall 

2.  Övriga anläggningar 

 

 

 

 

 

 

ingen avgift  

   1 040 

timavgift 

Prövning av ansökan om glesare hämtningsintervall av hushållssopor 

enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering 

 

≤8 veckors hämtningsintervall 1 040 

>8 veckors hämtningsintervall Timavgift 

 

Prövning av ansökan om eget omhändertagande av slam från slamav-

skiljare enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering 

 

timavgift 

 

 

Prövning av ansökan om eget omhändertagande av urin 

a/ i samband med att avloppsanläggningen utförs 

b/ i andra fall 

 

 

 

ingen avgift  

1 040 

Annan prövning av ansökan om undantag från kommunens föreskrifter 

för avfallshantering  

Timavgift 

 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderätts- 

havare om kompostering på fastigheten  

 

            1 040 

Handläggning av övriga anmälningar  

 

 

      Timavgift 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar 

 

 

timavgift 

  

 



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

Verksamhets-

kod

Pröv

n.-

nivå

Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

2023 2022 Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9 360 kr 9 024 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. .

1.20 C 4 160 kr 4 012 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 

FISK

5.10 B 52 000 kr 50 150 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 50 timmar.

5.20 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 

ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.11 B 18 720 kr 18 054 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 

gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 18 054 kr 18 054 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 

gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 9 360 kr 9 027 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet 

gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11 B 9 360 kr 9 027 kr

 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet 

gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift 



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

10.11 B 6 240 kr 6 018 kr

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 

gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 6 240 kr 6 018 kr

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 

inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 9 360 kr 9 027 kr
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18 720 kr 18 054 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 

än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.20 B 18 720 kr 18 054 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 

än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 

högst 200 000 ton.

10.20 B 9 360 kr 9 027 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 

än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 

högst 50 000 ton.

10.20 B 9 360 kr 9 027 kr

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 

än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 

högst 10 000 ton.

10.20 B 6 240 kr 6 018 kr

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 

än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 

högst 

5 000 ton.

10.20 B 6 240 kr 6 018 kr

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 

än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.40 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i  B 93 600 kr 90 270 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 

baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 

kalenderår. .

15.10-i  B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 

som inte omfattas av 1. .

15.20 B 31 200 kr 30 090 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.30 C 10 400 kr 10 030 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 10 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45 B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser rökning. .

15.40-i, 15.45 B 66 560 kr 64 192 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. .

15.50 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B 31 200 kr 30 090 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. .

15.101 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

15.131-i, 15.141 B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 

13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. .

15.151 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.180 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.210 B 31 200 kr 30 090 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.230 B 66 560 kr 64 192 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 12 480 kr 12 036 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.

15.260 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.280 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.310 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 

råvaror

15.340 C 18 720 kr 18 054 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.360 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.30 C 18 720 kr 18 054 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30 C 18 720 kr 18 054 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i  B 52 000 kr 50 150 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 50 timmar. .



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

20.10 C 18 720 kr 18 054 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 

som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 

som inte omfattas av 1.

20.30 C 10 400 kr 10 030 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 10 timmar.

20.40.01 C 18 720 kr 18 054 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.40.02 C
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

20.60 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.70 B 13 520 kr 13 039 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

20.80 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION

22.10 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.20 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 31 200 kr 30 090 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10  B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

25.10  B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 18 720 kr 18 054 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

25.20 B 31 200 kr 30 090 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13 520 kr 13 039 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 

produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

25.40 B 31 200 kr 30 090 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 12 480 kr 12 036 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.25-i  A 93 600 kr 90 270 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. .

27.26-i  A 93 600 kr 90 270 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. .

27.60 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.101-i  B 66 560 kr 64 192 kr

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-

järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 

gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. .

27.110 B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 

kalenderår.

27.110 B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1.



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

27.120 B 236 080 kr 227 681 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 

produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B 142 480 kr 137 411 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 

produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 

kalenderår.

27.120 B 66 560 kr 64 192 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår.

27.120 B 31 200 kr 30 090 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.130 B 93 600 kr 90 270 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 

produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 

kalenderår.

27.130 B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 

kalenderår.

27.130 B 13 520 kr 13 039 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 

produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B 6 240 kr 6 018 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 

process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. .



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

28.10-i B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 

process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 

10 000 kubikmeter per kalenderår. .

28.10-i B 13 520 kr 13 039 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 

process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 

000 kubikmeter per kalenderår. .

28.10-i B 6 240 kr 6 018 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. .

28.20 och 28.30 B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 

10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 

1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 13 520 kr 13 039 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 

100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 6 240 kr 6 018 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 

anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 

omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.40 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.50 B 31 200 kr 30 090 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår .



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

28.50 B 13 120 kr 13 039 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 

ton zink per kalenderår.

28.50 B 6 240 kr 6 018 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 

med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 

per kalenderår.

28.50 B 31 200 kr 30 090 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 

med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 31 200 kr 30 090 kr

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår.

28.50 B 31 200 kr 30 090 kr

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 

ton zink per kalenderår.

28.50 B 13 520 kr 13 039 kr

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 6 240 kr 6 018 kr

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 

med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

28.50 B 66 560 kr 64 192 kr

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 

av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.50 B 31 200 kr 30 090 kr

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 

process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 

10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 13 520 kr 13 039 kr

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 

process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 

000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6 240 kr 6 018 kr

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 

process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6 240 kr 6 018 kr

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 

6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 

medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.80 B 31 200 kr 30 090 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

31.60 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

34.20 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.40 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.70 B 93 600 kr 90 270 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 

på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 66 560 64 192 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 

på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 31 200 kr 30 090 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 

på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 9 360 kr 9 027 kr

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 

miljöprövningsförordningen med en tankvolym på mer än 10 

kubikmeter är tillsynstiden 9 timmar.

34.80 C 6 240 kr 6 018 kr

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 

miljöprövningsförordningen med en tankvolym på mindre än 10 

kubikmeter är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL

39.15 B 191 360 kr 184 552 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 

ton per kalenderår.

39.15 B 93 600 kr 90 270 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 

ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15 B 66 560 kr 64 192 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 

men högst 200 ton per kalenderår.

39.15 B 31 200 kr 30 090 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 

men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 13 520 kr 13 039 kr

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 

per kalenderår.

39.30 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

39.35 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

39.50 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.80 B 31 200 kr 30 090 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B 13 520 kr 13 039 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

anläggning vid jordbruksföretag.
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40.01 B 13 520 kr 13 039 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen

40.05-i och 

40.15
B 13 520 kr 13 039 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

anläggning vid jordbruksföretag. .

40.05-i och 

40.15
B 66 560 kr 64 192 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. .

40.20 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.30 A 93 600 kr 90 270 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.50-i B 31 200 kr 30 090 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

gasturbinanläggningar. .

40.50-i B 142 480 kr 137 411 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 

anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 

av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. .

40.50-i B 66 560 kr 64 192 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 

anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 

av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. .

40.50-i B 31 200 kr 30 090 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 

anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 

av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. .

40.51 B 31 200 kr 30 090 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

40.60 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen > 10 MW J436 är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 4 160 kr 4 012 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen  < 10 Mw är tillsynstiden 4 timmar.

Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B 13 520 kr 13 039 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 13 520 kr 13 039 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler 

än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 6 240 kr 6 018 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 

20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 5 200 kr 5 015 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar.

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

40.120 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

50.20.01 C 9 360 kr 9 027 kr

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen och hanterar mer än 5000 kubikmeter 

drivmedel per år är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 2 080 kr 2 006 kr

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen och hanterar mindre än 5000 m3 

drivmedel/år är tillsynstiden 2 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.10 B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn med 

mer än 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn med 

mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 9 360 kr 9 027 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn med 

upp till 10 anlöp per kalenderår.

63.20 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A 10 400 kr 10 030 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 10 timmar för 

verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 16 520 kr 13 039 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B 142 480 kr 137 411 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 

personer eller som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 

personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 66 560 kr 64 192 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 

personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 

000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
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90.10 och 90.11 B 31 200 kr 30 090 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 

personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 

2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 48 880 kr 47 141 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. .

90.16 C 10 400 kr 10 030 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 10 timmar.

U 4 160 kr 4 012 kr
För avloppsanläggning som är dimensionerad för mellan 100 och 

200 pe är tillsynstiden 4 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande

90.405-i och 

90.406-i 
B 142 480 kr 137 411 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    

66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. .

90.405-i och 

90.406-i 
B 66 560 kr 64 192 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    

66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. .

90.405-i och 

90.406-i 
B 31 200 kr 30 090 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    

66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår. .

90.410 och 

90.420
A/B 142 480 kr 137 411 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    

69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 

90.420
A/B 66 560 kr 64 192 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    

69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår.
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90.410 och 

90.420
A/B 31 200 kr 30 090 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    

69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår.

90.410 och 

90.420
A/B 13 520 kr 13 039 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    

69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.435-i  A 66 560 kr 64 192 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 

per kalenderår. .

90.435-i  A 31 520 kr 30 090 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. .

90.440 A 66 560 kr 64 192 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 

per kalenderår.

90.440 A 31 200 kr 30 090 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 31 200 kr 30 090 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 

per kalenderår.

90.450 B 13 520 kr 13 039 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 93 600 kr 90 270 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. .

90.241-i B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. .



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

90.251 C 18 720 kr 18 054 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18 720 kr 18 054 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår.

90.161 B 13 520 kr 13 039 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår.

90.161 B 6 240 kr 6 018 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 13 520 kr 13 039 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.290-i A 137 411 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. .

90.300-i  B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. .

90.300-i  B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår. .
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90.300-i  B 13 520 kr 13 039 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. .

90.310 B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 13 520 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår.

90.310 B 13 520 kr 13 039 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår.

90.310 B 6 240 kr 6 018 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 236 080 kr 227 681 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. .

90.320-i A 142 480 kr 137 411 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. .

90.330-i och 

90.340 
B 31 200 kr 30 090 kr

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. .

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

90.190 och 

90.191
B 31 200 kr 30 090 kr

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
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90.210-i och 

90.211-i
B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    

12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. .

90.220 och 

90.221 
B 31 200 kr 30 090 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    

16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 

ton per kalenderår.

90.220 och 

90.221 
B 13 520 kr 13 039 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    

16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande

90.408-i B 13 520 kr 13 039 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. .

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13 520 kr 13 039 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    

50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 66 560 kr 64 192 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 

kalenderår. 

90.100 B 31 200 kr 30 090 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

90.70 B 31 200 kr 30 090 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 

kalenderår.

90.70 B 13 520 kr 13 039 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 

verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13 520 kr 13 039 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119  B 142 480 kr 137 411 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119  B 66 560 kr 64 192 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 

ton per kalenderår.

90.119  B 31 200 kr 30 090 kr

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår.

90.119  B 13 520 kr 13 039 kr

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 6 240 kr 6 018 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 

som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 

90.383
B 13 520 kr 13 039 kr

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 4 160 kr 4 012 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. bil 2

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13 520 kr 13 039 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR

92.10  B 13 520 kr 13 039 kr

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 

skjutfält.

92.10  B 7 280 kr 7 021 kr

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 

skjutfält.

92.30 C 2 080 kr 2 006 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § är 

tillsynstiden 2 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 360 kr 9 027 kr
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 13 520 kr 13 039 kr
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 

2
H 6 240 kr 6 018 kr För större bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 2 080 kr 2 006 kr För skolor är tillsynstiden 2 timmar.

38 § FMH, punkt 

3
H 3 120 kr 3 009 kr För förskolor är tillsynstiden 3 timmar.
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