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TAXOR 
 
Definition: Taxor är kommunala avgifter som kommunen får ta ut för tjänster eller nyttigheter. 
Dessa regleras i kommunallagen och i vissa speciallagar. Taxor beslutas i huvudsak av kom-
munfullmäktige. 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Gällivare kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbal-
ken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av 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 och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbal-
ken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 
 
I taxan avses med tillsyn; Den kontroll över verksamhet och åtgärder som omfattas av miljöbalkens regler 
som myndigheten utför dels genom att kontrollera efterlevnaden av balkens bestämmelser och föreskrifter, 
domar i ansökningsmål och beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs 
för att åstadkomma rättelse, dels genom rådgivning, information och liknande verksamhet som skapar förut-
sättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses. Genom tillsynen har myndigheten skyldighet att 
kontrollera att miljöreglerna följs och att vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse i enskilda 
fall och en ökad efterlevnad på sikt. 
 
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. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt som t.ex. vid befogade klagomål.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade 
med stöd av miljöbalken överklagas.  
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden.  
 
5 § 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.  
 
6 § Kommunfullmäktige får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 
fasta avgifterna och timavgifterna.  
 

Timtaxa 
7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1110 kronor per hel timme handläggningstid.  
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), i 
förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig till-
synsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 
eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  
 
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handlägg-
ningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för 
varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 
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halv timme 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, tretton-
dagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift. 

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag tas ut enligt vad som anges i 
taxebilaga 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift). Angivet belopp i taxebilaga 1 eller med 1110 kr per 
timme för nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilagorna.  
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  
 
10 § Om det i 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 anord-
ningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för 
kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 
 
11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.  
 
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås eller avvisas. Avgiftens storlek vid avvis-
ning debiteras som timtaxa för nedlagd tid. Den nedlagda tiden får inte överstiga prövningens fasta av-
gift när sådan finns. 
 
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökan-
den i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljö-
balken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även 
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.  
14 § 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 med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad som anges i 
taxebilaga 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift) eller med 1110 kr per timme för nedlagd handlägg-
ningstid i ärendet (timavgift). 
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för 
den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som 
anges för övriga verksamheter. 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 
 
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verk-
samheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommu-
nens kostnader för kungörelser i ärendet. 
17 § 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 tillsyn i övrigt 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskydds-verksamhet som anges 
i taxebilaga 1 eller taxebilaga 2 tas avgift ut med angivet belopp i taxebilaga (fast avgift) eller med 1110 
kronor för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift).  
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för denna ex-
tra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan.  
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19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift eller i form av timavgift eller en-
ligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagorna. 
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor 
eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas 
timavgift ut. 
Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift för tillsynen som 
föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad som anges i taxebilagorna för 
tillsyn över förorenade områden. 
 
20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som fö-
reskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebi-
laga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av 
summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Om summan av det fulla beloppet och 
en fjärdedel av de övriga beloppen överstiger 130 procent av det fulla beloppet, ska den del som översti-
ger 130 procent inte ingå i tillsynsavgiften. 
 
21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller an-
mälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn 
som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas 
timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verk-
samheten bedrivs.  
 
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta 
åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsav-
giften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  

Nedsättning av avgift  
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efter-
skänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gällivare kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 
 
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 
 
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. 
 
Övrigt  
28 § För myndighetens utgifter i övrigt som inte avser myndighetsutövning debiteras timavgift med 1110  
kr. 
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Taxebilaga 1 

Avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Ärende eller verksamhet som ska prövas, anmälas eller utövas tillsyn på 

 
I de fall timavgift skall tas ut istället för fast avgift är avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på 
ärendet 1110 kr. 

 

SKYDD AV NATUREN  

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kultur-
reservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde    timavgift 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan 
tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och  
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för na-
tur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

 
timavgift 

 
 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, 
vilthägn eller allemansrätten timavgift 

 
VERKSAMHETER M.M. 
 

 

Miljöfarlig verksamhet  

Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoa-
lett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
avseende 
 
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 
 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 
 
3. Inrättande av annan avloppsanläggning enligt vad kommunen föreskrivit 
 
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fas-

tighet och vid samma tillfälle 
 
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 
 
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5 - 24 personekvi-

valenter 
 
7. Inrättade av tillståndspliktigavloppsanläggning för 25 – 200  

 
 
    
 

3 h  
 

6 h 
 

4 h 
 

6 h 
 
 

4 h 
 

8 h 
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 25 – 100 personekvivalenter 
101 – 200 personekvivalenter 

 
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, yt-
vatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 
2. Övriga anläggningar  

8 h 
8 h 

 
 

 
 

3 h 
3 h 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende: 
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd 
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

2 h 
 

2 h 
 

timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvin-
ning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet. 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 
2. Övriga anläggningar 

 

 
 
 

3 h 
3 h 

Tillsyn  

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) för 
vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller samt U-objekt med fast avgift. 

fast avgift 
enligt 

taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN   

Anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning av en förorenings-
skada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning 
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timavgift 

Handläggning enligt 10 kap 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse från 
verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig 
miljöskada uppstått 

timavgift 

Tillsyn  
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Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av mark- och vattenområden, grund-
vatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga miljöskador 
 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader eller anlägg-
ningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken timavgift 

VATTENVERKSAMHET  

Prövning  

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit 
med stöd av 9 kap 10 § miljöbalken timavgift 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av vattenverksamheter timavgift 

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet timavgift 

HÄLSOSKYDD  

Prövning  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områ-
desbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 
 
2. Pälsdjur eller fjäderfä(fler än 12 hönor inkl 1max 1 tupp) som inte är sällskaps-

djur 
 
3. Orm som ej avses i punkt 4 
 
4. Giftig orm 
 

 
 

 
2 h 

 
2 h 

 
 

2 h 
 

4 h 

Prövning av ansökan om anläggande av gödselstad enligt vad kommunen föreskrivit 
med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  

Timavgift 
 
 
 

Annan prövning av frågor tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för människors 
hälsa timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 

1. Förmultningstoalett, elektrisk toalett eller liknande 
 
2. Latrinkompost 

 

 
 
 
 

2 h 
 

2 h 
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Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djur-
spillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 
 

timavgift 
 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:940) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd, om att driva eller arrangera 
 
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som inne-
bär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercings-
verktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 
 

 
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som in-
nebär silikoninjektioner 
Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur 
 

2 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många 
människor 
 
3. Skol- och fritidsverksamhet 

- Skola med mer än 400 elever 
 
- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 
 
- Skola med högst 100 elever 
 
- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
4 h 

 
2 h 

 
2 h 

 
 
 

2 h 
 

2 h 
 

2 h 
 

2 h 
 

Tillsyn   

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som omfattas av Badvatten-
förordning 2008:218 och av HVFMS 2012:14. 
 
 
Avgift för provtagning 
Strandbad  
Badanläggningar 
Enstaka bassänger 
Plaskdammar 
 
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt.  
För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas timavgift ut. 

 
 
 
 
 

1 h/ prov-
tagnings-

tillfälle 
 

Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar 
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  

 
timavgift 

  
 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 
 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET  

Tillsyn  

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § 
miljöbalken timavgift 

Återkommande tillsyn av jordbruk utan djurhållning – uppodling av jordbruksmark timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk utan djurhållning timavgift 
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KEMISKA PRODUKTER  

Prövning  

Prövning av ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel timavgift 
 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel timavgift 
 

Information  

Handläggning av information enligt 3 kap Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS: 
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
om att installera anordning enligt 1 kap 1§  

 

 
timavgift 

 
 

 
 

Handläggning av information enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser  
 

2h 

Tillsyn  

Regelbunden återkommande tillsyn av följande anläggningar: 
 
1. Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon eller HFC och som kräver inform-
ation enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 517/2014 om flourerade 
växthusgaser. 
 
2. Rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8 kap 8 § Naturvårdsverkets föreskrif-
ter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfar-
liga vätskor av återkommande kontroll (Gäller ej öppna cisterner ovan mark som för-
varas inomhus) 

a. Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbrännolja i öppen 
cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med markförlagda 
rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska som 
bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet. 

 
b. Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbrännolja i öppen 
cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med markförlagda 
rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska som 
inte bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet. 

 
c. Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern 
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 
1 m3 men högst 10 m3 som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokol-
let. 

 
        d. Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern 

ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 
1 m3 men högst 10 m3 som inte bedömts som betryggande enligt  

         besiktningsprotokollet. 
 
         e. Tillsyn av anläggningar enligt punkt a och c som ligger inom  
          vattenskyddsområde 
 

 
  

timavgift 
 
 
  
 
 
 
 

timavgift 
 
 
 
 

timavgift 
 
 
 

 
 
 

timavgift 
 
 

timavgift 
 

 
 
 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift 
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR  

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens / tillstånd att själv återvinna eller på annat sätt bort-
skaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 2 h 

Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivits i kommunens föreskrifter 
om hushållsavfall 
 
Total befrielse                   
                                                                                                   
 
Ändrat tömningsintervall  
 
 
Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivits i kommunens föreskrifter 
om enskilda tankar, slam och fettavskiljare 

 
 

1 h 
 
 

1 h 
 
 

2h 

 
 
 
 

Tillsyn i övrigt  

 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 
avfallsförordningen (2020:614)  
 
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar 

Timavgift 
 
 

timavgift 
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Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 
 
 
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 
      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.10-i och 1.11 B 9 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

1.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

1.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINT-
RING AV FISK 

5.10  B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

5.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH BE-
ARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10  B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller 
för mer än 200 000 ton. 

10.11 B 18 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäl-
ler för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.11 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet gäller 
för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.   

10.11 B 9 
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet gäller 
för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet gäller 
för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11 B 6 
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om tillståndet inte 
omfattas av någon av 1-5. 

10.20 B 9 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv. 

10.20 B 18 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än 
som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 
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10.20 B 18 

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

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

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

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen 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 
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som 
avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6. 

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

11.20 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i vat-
tenområde. 

11.20 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning på 
land. 

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.10 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser järnmalm. 

13.10 A 90 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

13.10 A 64 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

13.10 A 227 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om verksamheten 
avser uran- eller toriummalm. 

13.10 A 184 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1-4. 
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13.20-i A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser järnmalm. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

13.20-i A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § miljö-
prövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

13.30 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

13.40 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser järnmalm.  

13.40 A 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser kol. 

13.40 A 227 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om verksamheten 
avser uran- eller toriummalm. 

13.40 A 184 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1-3. 

13.50 B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om verksamheten 
avser uran- eller toriummalm. 

13.50 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

13.60 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 
      Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.10-i  B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion base-
rad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.10-i  B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion som 
inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

15.20 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

15.40-i, 15.45 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksam-
heten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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15.40-i, 15.45 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksam-
heten avser rökning. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

15.40-i, 15.45 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksam-
heten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

15.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

15.90-i, 15.95 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksam-
heten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat 
eller socker. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, mar-
kerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

15.90-i, 15.95 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksam-
heten avser rostning av kaffe. För så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i, 15.95 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksam-
heten avser anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton per kalen-
derår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i, 15.95 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksam-
heten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.101 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror 

15.131-i, 15.141 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en pro-
duktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.131-i, 15.141 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksam-
heten inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

15.151 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 
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15.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.180 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.185-i och 
15.190 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksam-
heten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller ani-
maliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

15.185-i och 
15.190 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksam-
heten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller ani-
maliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 000 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

15.185-i och 
15.190 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 
§ miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om verk-
samheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

15.185-i och 
15.190 B 30 

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.210 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.220 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.230 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

15.240 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.250 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för framställning av 
malt. 

15.250 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för framställning av 
mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår. 

15.250 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för framställning av 
mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller maltdryck 
per kalenderår. 

15.260 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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15.270 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning för 
tillverkning av jäst.  

15.270 B 47 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för anläggning för 
tillverkning av startkulturer av mikroorganismer. 

15.280 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.310 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska råva-
ror 

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 
33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för an-
läggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en produkt-
ion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 
33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för an-
läggning som inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

15.340 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

17.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för anläggning för 
hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 

17.20 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för anläggning som 
inte omfattas av 1. 

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

18.20 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per kalenderår. 

18.20 B 90 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser garvning av högst 1 000 ton produkter per kalenderår. 



18 
 

18.20 B 90 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser annan beredning av hudar och skinn än garvning. 

18.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.05-i  B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.20 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion som 
omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.20 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion som 
inte omfattas av 1. 

20.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.50-i B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för produktion 
som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.50-i B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion som 
inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

20.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.70 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH PAPPERS-
VAROR 

21.10-i A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för anläggning för 
en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa per ka-
lenderår om verksamheten har blekeri. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i A 227 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en produktion 
av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten har 
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 
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21.10-i A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en produktion 
av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i A 137 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om verksamheten 
avser framställning av halvkemisk massa. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i A 137 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan anlägg-
ning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 200 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

21.10-i A 90 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning som 
inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

21.30-i A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för framställning av 
mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

21.30-i A 47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för framställning 
som inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

21.40 B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

22.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, RAFFI-
NERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.05 A 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en anläggning 
med en total installerad effekt om mer än 200 megawatt.  

23.05 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en anläggning 
med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt men högst 
200 megawatt. 

23.05 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en anläggning 
med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt.  
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23.05 A 13 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en anläggning 
med en total installerad effekt om högst 10 megawatt. 

23.10-i A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i 

A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i 

A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt 
av mer än 100 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

23.11-i 

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt 
av mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i 

A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt 
av högst 10 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

23.12-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.13 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

23.20 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

23.30-i A 306 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.40 och 23.50 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 
      Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 
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24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i  

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 
1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för an-
läggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i  

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 
1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för an-
läggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.23-i A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om verksam-
heten avser kloralkali med användning av amalgammetoden. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.23-i A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksam-
heten avser annan tillverkning av gas än den som omfattas av 1. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.24-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 
25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 
25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för an-
läggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

      Verksamhetsgrupp Gödselmedel 
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24.33-i och 
24.34-i  A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.33-i och 
24.34-i  A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 

24.35-i och 
24.36-i A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.35-i och 
24.36-i A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.37 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i och 
24.39-i A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.38-i och 
24.39-i A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.41 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

24.42-i och 
24.43-i A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.42-i och 
24.43-i A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anlägg-
ning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.45 B 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska produkter. 

24.45 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom extraktion ur biolo-
giskt material.  

24.45 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser tillverkning av sprängämnen.  

24.45 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.  

24.45 B 13 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser tillverkning av ammunition.  

24.46 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.47 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10  B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en produktion 
av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

25.10  B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en produktion 
som inte omfattas av 1. 

25.11 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.20 B 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en produktion 
av mer än 100 ton per kalenderår. 

25.20 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en produktion 
som inte omfattas av 1. 

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

25.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter 

26.05-i  B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.10-i B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än 10 000 ton 
mineraler per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 
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26.10-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av 
mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföre-
ningar per kalenderår. 

26.20 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av 
mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av 
mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av 
mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalen-
derår. 

26.20 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av 
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår. 

26.20 B 13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av 
högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalen-
derår. 

26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.50-i B 30 

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.51 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § miljöpröv-
ningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

26.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.70-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.80 B 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

26.90-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.100 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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26.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.130-i och 
26.140 B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller  
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.180 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.10-i A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-anläggning). För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan anlägg-
ning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.10-i A 227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan anlägg-
ning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 ton men 
högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan anlägg-
ning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.20 A 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-anläggning). 

27.20 A 90 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser annan produktion av järn eller stål än som avses i 1. 

27.20 A 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en 
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår. 
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27.20 A 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en 
produktion av högst 50 000 ton per kalenderår. 

27.25-i  A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.26-i  A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning 
med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 
10 000 ton zink per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning 
med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 
1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten av-
ser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 
ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om verksamheten av-
ser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 
ton zink per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

27.27-i A 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning 
utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 
10 000 ton zink per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning 
utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 
1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.27-i A 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning 
utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 
100 men högst 1 000 ton zink per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten av-
ser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 
ton zink per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

27.27-i A 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande 
av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av mer än 10 000 ku-
bikmeter process- och sköljvatten. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 30 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande 
av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av mer än 1 000 ku-
bikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande 
av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av mer än 100 kubik-
meter men högst 1 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande 
av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av högst 100 kubik-
meter process- och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

27.31 
A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § miljö-

prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

27.32 

B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per kalenderår. 

27.32 
B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1. 
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27.40-i B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av 
mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av 
högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion 
av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion 
av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.50 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalen-
derår. 

27.50 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per ka-
lenderår. 

27.50 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten av-
ser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser gjutning av zink med en produktion av mer än 3 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser gjutning av zink med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 3 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 ton per ka-
lenderår. 
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27.50 B 30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärn-
sand används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 
000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärn-
sand används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärn-
sand inte används med en produktion av mer än  
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärn-
sand inte används med en produktion av högst  
1 000 ton per kalenderår. 

27.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

27.70-i A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för ferrolege-
ringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.70-i A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan an-
läggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan an-
läggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalen-
derår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

27.70-i A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan anlägg-
ning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan anlägg-
ning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av 
högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade indu-
striutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.70-i A 227 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan pro-
duktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.70-i A 137 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan pro-
duktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 64 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan pro-
duktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 30 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan pro-
duktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall per ka-
lenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.80-i 

B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för ferrolege-
ringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.80-i 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

27.100-i 

A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksam-
heten avser produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.100-i 

A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om verksam-
heten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

27.100-i 

A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

27.100-i 

A 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 
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27.101-i  B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksam-
heten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

27.101-i  B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om verksam-
heten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i  B 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten 
avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.101-i  B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärn-
sand används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i  B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärn-
sand används med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i  B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärn-
sand inte används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

27.101-i  B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärn-
sand inte används med en smältning av högst 10 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

27.101-i  B 184 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksam-
heten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än 
för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, alu-
minium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smält-
ning av mer än 80 000 ton per kalenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.101-i  B 137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om verksam-
heten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än 
för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, alu-
minium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smält-
ning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i  B 64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § mil-
jöprövningsförordningen 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, alumi-
nium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning 
av högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.110 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en produktion 
av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.110 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

27.120 B 227 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en produkt-
ion av mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.120 B 137 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en produkt-
ion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 

27.120 B 64 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en produktion 
av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

27.120 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1-3. 

27.130 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en produktion 
av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.130 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en produktion 
av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

27.130 B 13 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en produktion 
av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.130 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1-3. 

27.140 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 
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28.10-i B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av pro-
cess- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-
i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av pro-
cess- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksam-
heter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett gene-
rellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-i B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av pro-
cess- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 ku-
bikmeter per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

28.10-i B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläppsverk-
samheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett ge-
nerellt tillägg med 20 timmar. 

28.20 och 28.30 B 64 

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 ku-
bikmeter per kalenderår. 

28.20 och 28.30 B 30 

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 kubik-
meter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 28.30 B 13 

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 kubik-
meter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 28.30 B 6 

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 nå-
gon av 1-3. 

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.50 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (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 . 

28.50 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (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 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 tim-
mar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med 
en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalen-
derår. 
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28.50 B 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 3 tim-
mar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med 
en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (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 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (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 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (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 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 tim-
mar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med 
en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (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 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 
timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av pro-
cess- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår. 

28.50 B 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 
timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av pro-
cess- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 ku-
bikmeter per kalenderår. 

28.50 B 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 
timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av pro-
cess- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår. 

28.50 B 6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § mil-
jöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 
timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte medför ut-
släpp av process- och sköljvatten. 

28.71 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

28.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 
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31.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

31.20 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

31.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

31.40-i och 
31.50 A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

31.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 
      Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon per kalenderår 
med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men högst 100 
000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som upp-
går till högst 3,5 ton. 

34.30 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per kalenderår med 
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B 184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en tillverkning 
och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per kalenderår 
med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30 B 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 
till mer än 3,5 ton. 

34.30 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning 
och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per kalenderår med 
en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.60 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 
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34.70 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på 
mer än 50 kubikmeter. 

34.70 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym på 
mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter. 

34.70 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym på 
mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

35.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om förbrukningen 
uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen 
uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen 
uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen 
uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.15 B 184 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om förbrukningen 
av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. 

39.15 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen 
av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton men högst 500 
ton per kalenderår. 

39.15 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen 
av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton men högst 200 
ton per kalenderår. 

39.15 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen 
av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton men högst 50 
ton per kalenderår. 
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39.15 B 13 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om förbrukningen 
av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton per kalenderår. 

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.90 C 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 
jordbruksföretag. 

40.01 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

40.02 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.05-i och 
40.15 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för anläggning 
vid jordbruksföretag. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

40.05-i och 
40.15 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksam-
heten inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt till-
lägg med 20 timmar. 

40.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.40-i A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för gasturbinanlägg-
ningar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 
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40.40-i A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om verksamheten 
inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

40.50-i B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för gasturbinanlägg-
ningar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

40.50-i B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra anlägg-
ningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra anlägg-
ningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra anlägg-
ningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

40.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

40.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 40.95 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för vind-
kraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs. 

40.90 och 40.95 B 13 
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 
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 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

40.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTO-
RER 

45.10 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH DRIVME-
DELSHANTERING 
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50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
      Verksamhetsgrupp Hamnar 
      Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.30 A 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmarf ör verksamhet 
som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per kalenderår. 

63.30 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för verksamhet 
som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 100 000 flygrörel-
ser per kalenderår. 

63.30 A 137 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för verksamhet 
som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 000 flygrörel-
ser per kalenderår. 

63.30 A 137 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för verksamhet 
som inte omfattas av någon av 1-3. 

63.40 B 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar. 

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.10 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

85.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 90.11 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en av-
loppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 personer 
eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 100 000 personekvivalenter. 

90.10 och 90.11 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en avlopps-
reningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en för-
oreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
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90.10 och 90.11 B 40 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar för en avlopps-
reningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 personer men 
högst 20 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en för-
oreningsmängd som motsvarar mer än  
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

90.15-i B 47 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.16 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

90.17 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 tim-
mar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

90.405-i och 
90.406-i  B 137 

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. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-i och 
90.406-i  B 64 

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. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

90.405-i och 
90.406-i  B 30 

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. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

90.410 och 
90.420 A/B 137 

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 64 

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. 

90.410 och 
90.420 A/B 30 

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 

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 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.435-i  A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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90.435-i  A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

90.435-i  A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.440 A 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.440 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalen-
derår. 

90.440 A 137 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 

90.450 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalen-
derår. 

90.450 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av 1. 

      Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.241-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.251 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalen-
derår. 

90.161 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalen-
derår. 
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90.161 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.281 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.290-i A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.300-i  B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per ka-
lenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.300-i  B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalen-
derår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 tim-
mar. 

90.300-i  B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.310 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

90.310 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalen-
derår. 

90.310 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per kalen-
derår. 

90.310 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.320-i A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.320-i A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.330-i och 
90.340  B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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90.341 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 

90.451 A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.180-i och 
90.181-i A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den till-
förda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.180-i och 
90.181-i A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den till-
förda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.180-i och 
90.181-i A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den till-
förda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, marke-
rade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.190 och 
90.191 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

90.200-i och 
90.201-i A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.210-i och 
90.211-i B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

90.210-i och 
90.211-i B 30 

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. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.212-i och 
90.213-i  B 47 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

90.212-i och 
90.213-i  B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så till-
kommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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90.220 och 
90.221  B 30 

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 

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 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

90.382 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller bort-
skaffande 

90.408-i B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så kallade in-
dustriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480 och 
90.485 A/B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den pla-
nerade lagringen är mer än 100 000 ton. 

90.480 och 
90.485 A/B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den pla-
nerade lagringen är högst 100 000 ton. 

90.500-i och 
90.510 B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så kal-
lade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter ko-
den) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.520 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30 och 90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    50 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och under-
jordsförvar 

90.454-i, 90.455 
och 90.457  A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 el-
ler 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" ef-
ter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i, 90.455 
och 90.457  A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 el-
ler 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 
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90.454-i, 90.455 
och 90.457  A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 el-
ler 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

90.454-i, 90.455 
och 90.457  A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 el-
ler 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.458 B 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per ka-
lenderår. 

90.458 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalen-
derår. 

90.458 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton per kalen-
derår. 

90.458 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4. 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för verksamhet 
med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår.  

90.100 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för verksamhet 
som inte omfattas av 1. 

90.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

90.70 B 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för verksamhet 
med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår. 

90.70 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för verksamhet 
som inte omfattas av 1. 

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 
90.460 och 
90.470 A 71 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar. 
      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.370 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 
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90.119  B 137 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.119  B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalen-
derår. 

90.119  B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalen-
derår. 

90.119  B 13 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    28 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.141 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § mil-
jöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10  B 13 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt skjutfält. 

92.10  B 7 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat skjutfält. 

92.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

92.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § miljö-
prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSO-
SKYDDSVERKSAMHETER 
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