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BILAGA 1 

 

Förslag 29 kap. MPF 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Förbränning Förbränning 

29:18 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.180 gäller för 
samförbränningsanläggning där farligt 
avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 
ton per kalenderår. 

29:1 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.180-i gäller för 
samförbränningsanläggning där farligt 
avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 
ton per kalenderår. 
   Med samförbränningsanläggning 
avses detsamma som i 7 § i förordning 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29:19§ Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.181 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 
ton per kalenderår. 

29:2 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.181-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden farligt avfall är mer 
än 2 500 ton per kalenderår. 

29:20§ Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.190 gäller för 
samförbränningsanläggning där farligt 
avfall förbränns, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 18 §. 

29:3 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.190 gäller för 
samförbränningsanläggning där farligt 
avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är upp till 
2 500 ton per kalenderår. 

29:21 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.191 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
farligt avfall förbränns, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 19 §. 

29:4 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.191 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden farligt avfall är upp 
till 2 500 ton per kalenderår. 

29:22 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.200 gäller för 
samförbränningsanläggning där avfall 
förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 100 000 ton per 
kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

29:5 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.200-i gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är större än 
100 000 ton per kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
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29:23 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.201 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

29:6 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.201-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är större än 
100 000 ton per kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

29:24 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.210 gäller för 
samförbränningsanläggning där avfall 
förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 18 000 ton per 
kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
22 §. 

29:7 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.210-i gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mellan 18 
000 och 100 000 ton per kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns.  
 

29:25 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.211 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är större än 18 000 ton 
per kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
23 §. 

29:8 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.211-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mellan 18 
000 och 100 000 ton per kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
 



  3(19) 
 2015-06-25 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
29:26 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.220 gäller för 
samförbränningsanläggning där avfall 
förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 50 ton per kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
22 eller 24 §. 

29:9 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.220 gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mellan 50 
och 18 000 ton per kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

29:27 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.221 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
23 eller 25 §. 

29:10 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.221 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mellan 50 
och 18 000 ton per kalenderår. 
   I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall som energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
 

29:28 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.230 gäller för 
samförbränningsanläggning där annat 
avfall än farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §. 
   Anmälningsplikten gäller inte 
anläggning där endast 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall förbränns och 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall förbränns och 
energiåtervinns. 

29:11 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.230 gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, 
om den tillförda mängden inte 
överstiger 50 ton per kalenderår.   
   Anmälningsplikten gäller inte 
anläggning där endast  
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall förbränns och 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall förbränns och 
energiåtervinns. 
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29:29 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.231 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
annat avfall än farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §. 
   Anmälningsplikten gäller inte 
anläggning där endast 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall förbränns och 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall förbränns och 
energiåtervinns. 

29:12 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.231 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om den tillförda 
mängden avfall inte överstiger 50 ton 
per kalenderår.  
   Anmälningsplikten gäller inte 
anläggning där endast 
1. vegetabiliskt jord- och 
skogsbruksavfall förbränns och 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall förbränns och 
energiåtervinns. 

Uppläggning Deponering 
29:34 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.280 gäller för 
uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett 
sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- 
eller täktverksamhet. 

29:13 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.281 gäller för 
deponering av högst 1000 ton icke-
farligt muddringsslam längs mindre 
sund, kanaler eller vattenvägar, från 
vilka det har muddrats, om 
föroreningsrisken endast är ringa eller 
mindre. 
 

Deponering Deponering 

29:35 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.290 gäller för 
anläggning för deponering av annat 
avfall än inert eller farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är större 
än 100 000 ton per kalenderår. 

 

29:14 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.290-i gäller för 
deponering av annat avfall än inert 
eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 
ton per kalenderår.  
   Tillståndsplikten gäller inte 
deponering av icke-farliga sediment 
som flyttats i ytvatten vid underhåll av 
vatten och vattenvägar. 
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29:36 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.300 gäller för 
anläggning för deponering av annat 
avfall än inert eller farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är större 
än 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som 
deponeras i anläggningen är större än 
25 000 ton.  
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 35 eller 41 §. 

29:15 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.300-i gäller för 
deponering av annat avfall än inert 
eller farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är 
större än 2 500 ton per kalenderår, 
eller 
2. den tillförda mängden avfall som 
deponeras är större än 25 000 ton. 
   Tillståndsplikten gäller inte  
1. deponering av icke-farliga sediment 
som flyttats i ytvatten vid underhåll av 
vatten och vattenvägar, eller  
2. om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 14 §. 

29:37 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.310 gäller för 
anläggning för deponering av inert 
avfall eller annat avfall än farligt avfall, 
om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 35, 36 eller 41 
§. 

29:16 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.310 gäller för 
deponering av inert avfall eller icke-
farligt avfall.  
   Tillståndsplikten gäller inte 
1. deponering av icke-farliga sediment 
som flyttats i ytvatten vid underhåll av 
vatten och vattenvägar, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 13, 14 eller 
15 §. 

29:38 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.320 gäller för 
anläggning för deponering av farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall 
är större än 10 000 ton per kalenderår. 

29:17 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.320-i gäller för 
deponering av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton per kalenderår. 

29:39 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.330 gäller för 
anläggning för deponering av farligt 
avfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är större 
än 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som 
deponeras i anläggningen är större än 
25 000 ton. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 38 eller 41 §. 

29:18 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.330-i gäller för 
deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är 
större än 2 500 ton per kalenderår, 
eller 
2. den tillförda mängden avfall som 
deponeras är större än 25 000 ton. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
17 §. 
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29:40 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.340 gäller för 
anläggning för deponering av farligt 
avfall, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
38, 39 eller 41 §. 

29:19 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.340 gäller för 
deponering av farligt avfall, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 17 eller 18 §. 

29:41 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.341 gäller för 
sluttäckt anläggning för deponering av 
avfall där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall, fram till dess 
åtgärder inte längre behöver vidtas 
enligt 33 § samma förordning. 

29:20 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.341 gäller för 
sluttäckt deponi av avfall där 
sluttäckningen har godkänts enligt 32 
§ förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall, fram till dess 
åtgärder inte längre behöver vidtas 
enligt 33 § samma förordning. 

Annan återvinning eller bortskaffande Generell återvinning/bortskaffande 
29:49 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.405 gäller för 
anläggning för att bortskaffa annat 
avfall än farligt avfall genom 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. förbehandling av avfall för 
förbränning, eller 
4. samförbränning eller behandling av 
slagg eller aska.  
   Tillståndsplikten gäller endast om den 
tillförda mängden avfall är större än 12 
500 ton per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 50 § eller 28 
kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

29:21 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.405-i gäller för 
bortskaffande av icke-farligt avfall 
med en tillförd mängd som överstiger 
12 500 ton per kalenderår genom en 
eller flera av följande verksamheter  
1. biologisk behandling 
2. fysikalisk-kemisk behandling 
3. förbehandling av avfall för 
förbränning eller samförbränning 
4. behandling av slagg eller aska 
5. fragmentering av metallavfall.  
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29:50 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.406 gäller för 
anläggning för att återvinna, eller en 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa, annat avfall än farligt avfall 
genom biologisk behandling, 
förbehandling av avfall för förbränning 
eller samförbränning, behandling av 
slagg eller aska eller fragmentering av 
metallavfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är större 
än 18 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall är större 
än 25 000 ton per kalenderår och 
verksamheten består av endast anaerob 
biologisk behandling. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds-eller 
anmälningspliktig enligt 28 kap. 1 eller 
2 § eller enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 

29:22 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.406-i gäller för 
återvinning, eller återvinning och 
bortskaffande, av icke-farligt avfall 
med en tillförd mängd som överstiger 
18 750 ton per kalenderår genom en 
eller flera av följande verksamheter 
1. biologisk behandling 
2. förbehandling av avfall för 
förbränning eller samförbränning 
3. behandling av slagg eller aska 
4. fragmentering av metallavfall.  
   Tillståndsplikten gäller en tillförd 
mängd avfall på maximalt 25 000 ton 
per kalenderår om verksamheten 
endast avser anaerob biologisk 
nedbrytning.  
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29:54 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.435 gäller för 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa farligt avfall enligt ett 
förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, 
R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, 
D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till 
avfallsförordningen (2011:927), om den 
tillförda mängden farligt avfall är större 
än 2 500 ton per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
18, 19, 38 eller 39 §. 
 

29:23 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.435-i gäller för 
återvinning eller bortskaffande av 
farligt avfall med en tillförd mängd 
som överstiger 2 500 ton per 
kalenderår genom en eller flera av 
följande verksamheter:  
1. biologisk behandling  
2. fysikalisk-kemisk behandling 
3. återvinning/regenerering av 
lösningsmedel 
4. återvinning/regenerering av 
oorganiska material utom metaller 
och metallföreningar 
5. regenerering av syror eller baser 
6. återvinning av komponenter som 
används till att minska föroreningar 
7. återvinning av komponenter från 
katalysatorer 
8. omraffinering av olja eller annan 
återanvändning av olja 
9. invallning 
10. sammansmältning eller blandning 
innan någon av de övriga 
verksamheter som förtecknas i punkt 
1-9 eller inför återvinning eller 
bortskaffande av avfall i 
avfallsförbränningsanläggningar eller 
i samförbränningsanläggningar 
11. omförpackning innan någon av de 
övriga verksamheter som förtecknas i 
punkt 1-9 eller inför återvinning eller 
bortskaffande av avfall i 
avfallsförbränningsanläggningar eller 
i samförbränningsanläggningar. 

29:51 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.410 gäller för 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om den mängd avfall som tillförs 
anläggningen är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds-eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 
6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§. 

29:24 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.410 gäller för 
återvinning eller bortskaffande av 
icke-farligt avfall med en tillförd 
mängd på mer än 100 000 ton per 
kalenderår.  
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
någon av 5-6, 14-16, 21-22, 35, 37-38, 
40 och 42-46 §§.  
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29:52 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.420 gäller för 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om den mängd avfall som tillförs 
anläggningen är större än 500 ton per 
kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds-eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 
6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§. 

29:25 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.420 gäller för 
återvinning eller bortskaffande av 
icke-farligt avfall, med en tillförd 
mängd på mellan 500 ton och 100 000 
ton per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
någon av 7-10, 13, 15-16, 21-22, 33-
38 och 40-46 §§.  

29:53 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.430 gäller för 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 
6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 
§§. 
 

29:26 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.430 gäller för  
yrkesmässig återvinning eller 
bortskaffande av icke-farligt avfall 
med en tillförd mängd upp till 500 ton 
per kalenderår.  
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
någon av 13, 34, 36-38, 40-41, 43 och 
46 §§. 

29:55 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.440 gäller för 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen 
av det avfall som avses att bli behandlat 
i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden 
avfall är större än 2 500 ton per 
kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds-eller 
anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 
8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48 och 54 
§§. 

29:27 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.440 gäller för 
återvinning eller bortskaffande av 
farligt avfall, med en tillförd mängd 
som överstiger 2 500 ton per 
kalenderår om behandlingen av farligt 
avfall inte är någon av de uppräknade 
i 23 §. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
någon av 1-2, 17-20, 31, 35, 40 och 
47-48 §§.   
 

29:56 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.450 gäller för 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen 
av det avfall som avses att bli behandlat 
i anläggningen kommer från andra 
inrättningar.  
   Tillståndsplikten gäller inte 
1. förorenade uppgrävda massor, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 
8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48, 54 och 
55 §§. 

29:28 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.450 gäller för 
yrkesmässig återvinning eller 
bortskaffande av farligt avfall med en 
tillförd mängd upp till 2 500 ton per 
kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
någon av 3-4, 19-20, 29-30, 32, 36-41 
och 47-48 §§.  
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Annan återvinning eller bortskaffande Återvinning eller bortskaffande av 

avfall som uppkommit i egen 
verksamhet 

29:46 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.380 gäller för 
anläggning för behandling av farligt 
avfall, om avfallet har uppkommit i den 
verksamhet där anläggningen finns. 
   Tillståndsplikten gäller inte 
behandling som leder till 
materialåtervinning eller om 
verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 45 §. 
 

29:29 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.381 gäller för  
1. återvinning av farligt avfall om 
mängden avfall är mellan 500 och 2 
500 ton per kalenderår, eller  
2. bortskaffande av farligt avfall om 
mängden avfall uppgår till högst 2 
500 ton per kalenderår.  
   Tillståndsplikten gäller sådant avfall 
som uppkommer i den egna 
verksamheten. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 30 §.  

 29:30 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.382 gäller  
konvertering av smittförande avfall vid 
sjukhus om huvuddelen av det avfall 
som behandlas kommer från den egna 
verksamheten.   

 29:31 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.383 gäller för 
återvinning eller bortskaffande av 
farligt avfall om mängden avfall 
överstiger 2 500 ton per kalenderår, 
om avfallet har uppkommit i den egna 
verksamheten och om behandlingen av 
farligt avfall inte är någon av de 
uppräknade i 23 §. 

29:47 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.390 gäller för 
anläggning för behandling av farligt 
avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den 
verksamhet där anläggningen finns, och 
2. behandlingen leder till 
materialåtervinning. 

29:32 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.391 gäller för 
återvinning av farligt avfall upp till 
500 ton per kalenderår, om 
1. avfallet har uppkommit i den egna 
verksamheten, och 
2. behandlingen leder till 
materialåtervinning. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Biologisk behandling Biologisk behandling 
29:15 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.150 gäller för 
anläggning för biologisk behandling av 
annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 
100 000 ton per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 30 §. 

Bestämmelsen föreslås strykas. 
 

29:16 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.160 gäller för 
anläggning för biologisk behandling av 
annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 
500 ton per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15, 30, 49 eller 50 §. 
 

29:33 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.161 gäller för 
biologisk behandling av icke-farligt 
avfall  
1. om den tillförda mängden avfall är 
mellan 500 och 18 750 ton per 
kalenderår eller,  
2. om den tillförda mängden avfall är 
maximalt 25 000 ton per kalenderår 
om verksamheten endast avser 
anaerob biologisk nedbrytning.  
   Tillståndsplikten gäller inte park- 
och trädgårdsavfall. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 21, 35 eller 
36 §§.  

29:17 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.170 gäller för 
anläggning för biologisk behandling av 
annat avfall än farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden annat avfall än 
park- och trädgårdsavfall är större än 10 
ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden park- och 
trädgårdsavfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 
   Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
15, 16, 49 eller 50 §. 

29:34 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.171 gäller för 
biologisk behandling av icke-farligt 
avfall, om 
1. den tillförda mängden annat avfall 
än park- och trädgårdsavfall är mellan 
10 och 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden park- och 
trädgårdsavfall är mellan 50 och 
18 750 ton per kalenderår. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Animaliska biprodukter Animaliskt avfall 
29:30 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.240 gäller för 
anläggning för att på annat sätt än 
genom förbränning per kalenderår 
bearbeta mer än 2 500 ton animaliska 
biprodukter som är kategori 1-, kategori 
2- eller kategori 3- material enligt 
förordning (EG) nr 1069/2009, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §. 

29:35 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.241-i gäller för 
bortskaffande eller återvinning av 
animaliskt avfall där den tillförda 
mängden överstiger 2 500 ton per 
kalenderår.  
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
1- 12 §§.  
 

29:31 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.250 gäller för 
anläggning för att på annat sätt än 
genom förbränning per kalenderår 
bearbeta mer än 20 ton animaliska 
biprodukter som är kategori 1-, kategori 
2- eller kategori 3-material enligt 
förordning (EG) nr 1069/2009, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 30 § eller 5 kap. 34 §. 

29:36 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.251 gäller för 
bortskaffande eller återvinning av 
animaliskt avfall där den tillförda 
mängden är upp till 2 500 ton per 
kalenderår.  
   Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 9-12 §§.  

29: 32 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.260 gäller för 
anläggning för förbehandling av 
animaliska biprodukter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § 
eller 5 kap. 34 §. 

Paragrafen föreslås strykas 

Användning för anläggningsändamål Återvinning för anläggningsändamål 
29:13 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.130 gäller för 
användning för anläggningsändamål av 
avfall på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, 
om föroreningsrisken inte endast är 
ringa. 

29:37 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.131 gäller för 
återvinning av inert och icke-farligt 
avfall för anläggningsändamål på ett 
sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa. 

29:14 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.140 gäller för 
användning för anläggningsändamål av 
avfall på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, 
om föroreningsrisken är ringa. 
 

29:38 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.141 gäller 
återvinning av inert och icke-farligt 
avfall för anläggningsändamål på ett 
sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Annan återvinning eller bortskaffande Uppgrävda massor 
29:42 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.350 gäller för 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa farligt avfall som består av 
uppgrävda massor, om den tillförda 
mängden avfall är större än 20 000 ton 
per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 38 eller 44 §. 

Paragrafen föreslås strykas 

29:43 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.360 gäller för 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa farligt avfall som består av 
uppgrävda massor. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 38, 39, 40, 42 
eller 44 §. 

29:39 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.361 gäller för att 
återvinna eller bortskaffa farligt avfall 
som består av uppgrävda massor om 
mängden avfall är högst  2 500 ton per 
kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 19 eller 40 §. 

29:44 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.370 gäller för 
anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa avfall som består av 
uppgrävda förorenade massor från den 
plats där anläggningen finns, om 
1. anläggningen finns på platsen under 
högst en tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 36, 37, 38, 39 eller 40 §. 

29:40 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.370 gäller för 
återvinning eller bortskaffande av 
avfall som består av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där 
verksamheten bedrivs, om 
1. verksamheten bedrivs under högst 
en tolvmånadersperiod, och 
2. inte är tillståndspliktig enligt 15-19 
§§. 

Annan återvinning eller bortskaffande Avvattning 
29:45 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.375 gäller för 
anläggning för avvattning av avfall eller 
farligt avfall som uppkommer vid 
platsen, eller som förts till mellanlager 
för avfall, om uppställningstiden är 
högst sextio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod och mängden avfall 
som behandlas är högst 2 000 ton. 

29:41 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.375 gäller för 
avvattning av icke-farligt och farligt 
avfall om uppställningstiden är högst 
sextio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod och mängden 
avfall som behandlas är högst 2 000 
ton. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Förbehandling, sortering och 
mekanisk bearbetning 

Mekanisk bearbetning och sortering 

29:9 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.100 gäller för 
anläggning för att genom mekanisk 
bearbetning återvinna annat avfall än 
farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 10 000 ton 
per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning av avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 30 eller 50 §. 

29:42 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.100 gäller för att 
genom mekanisk bearbetning 
återvinna icke-farligt avfall om den 
hanterade mängden är mellan 10 000 
och 100 000 ton per kalenderår.  
   Tillståndsplikten gäller inte om  
1. verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 22 §, eller 
2. för krossning, siktning eller 
motsvarande mekanisk bearbetning av 
avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

 
29:10 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.110 gäller för 
anläggning för att genom mekanisk 
bearbetning yrkesmässigt återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 
eller 50 §. 
 

29:43 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.110 gäller för  

1. att genom mekanisk bearbetning 
yrkesmässigt återvinna icke-farligt 
avfall om den hanterade mängden är 
högst 10 000 ton per kalenderår,  
eller 
2. krossning, siktning eller 
motsvarande mekanisk bearbetning av 
avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål.  

29:6 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.70 gäller för 
anläggning för sortering av annat avfall 
än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 10 000 ton 
per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte sortering 
av avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

29:44 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.70 gäller för 
sortering av icke-farligt avfall, om den 
hanterade mängden är större än 10 000 
ton per kalenderår. 
   Tillståndsplikten gäller inte sortering 
av avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 
 

29:7 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.80 gäller för 
anläggning för sortering av annat avfall 
än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 1 000 ton 
per kalenderår. 
   Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
6 §. 

29:45 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.80 gäller för 
sortering av icke-farligt avfall, om den 
hanterade mängden är  
1. större än 1000 ton avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål 
per kalenderår, eller 
2. mellan 1 000 ton och 10 000 ton 
annat icke-farligt avfall per 
kalenderår. 
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Förbehandling, sortering och 
mekanisk bearbetning 

Behandling av elavfall 

29:8 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.90 gäller för 
anläggning för yrkesmässig 
förbehandling av avfall som utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, 
med undantag för förbehandling som 
består av ingrepp i komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

29:46 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.90 gäller för 
yrkesmässig behandling av avfall som 
utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter.  
   Anmälningsplikten gäller inte 
behandling av komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja.   

Uttjänta motordrivna fordon Återvinning av uttjänta fordon 
29:11 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.119 gäller för 
anläggning för återvinning av avfall 
genom sådan lagring, tömning, 
demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta 
motordrivna fordon som inte omfattas 
av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
 

29:47 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.119 gäller för 
återvinning av avfall genom sådan 
tömning, demontering eller annat 
yrkesmässigt omhändertagande av 
uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 48 § 2. 

29:12 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.120 gäller för 
anläggning för återvinning av avfall 
genom sådan lagring, tömning, 
demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta bilar som 
omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 

29:48 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.120 gäller för 
återvinning av avfall genom sådan 
tömning, demontering eller annat 
yrkesmässigt omhändertagande av 
1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186) 
eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon 
vars totalvikt inte överstiger 3 500 kg, 
om fordonen tas om hand av en 
bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
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Mellanlagring Lagring som en del av insamling 
29:1 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.30 gäller för 
anläggning för mellanlagring av annat 
avfall än farligt avfall, om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt 
tillfälle utgörs av 
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är 
avsett för byggnads-eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 ton avfall, om 
anläggningen inte är tillståndspliktig 
enligt 1. 
   Tillståndsplikten gäller inte 
anläggning för lagring av avfall under 
längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas. 

29:49 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.30 gäller för 
lagring som en del av insamling av 
icke-farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt 
tillfälle utgörs av  
1. mer än 30 000 ton avfall som är 
avsett för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt 
avfall. 
   Med lagring som en del av insamling 
avses i denna förordning detsamma 
som i avfallsförordningen (2011:927). 
 

29:2 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.40 gäller för 
anläggning för mellanlagring av annat 
avfall än farligt avfall, om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt 
tillfälle är större än 10 ton. 
   Anmälningsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall 
under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

29:50 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.40 gäller för 
lagring som en del av insamling av 
icke-farligt avfall  
1. om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillfälle är  
mellan 10 ton och 30 000 ton avfall 
som är avsett för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller  
2. om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillfälle är mellan 10 ton 
och 10 000 ton annat icke-farligt 
avfall. 

29:4 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.50 gäller för 
anläggning för mellanlagring av farligt 
avfall, om mängden avfall vid något 
tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 50 ton elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
   Tillståndsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt 
avfall under längre tid än ett år innan 
det bortskaffas eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 3 §. 

29:51 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.50 gäller för 
lagring av farligt avfall som en del av 
insamling om mängden avfall vid 
något tillfälle uppgår till  
1. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 50 ton elektriska eller 
elektroniska produkter,  
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 50 ton farligt avfall som 
utgörs av motordrivna fordon 
6. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
29:5 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.60 gäller för 
anläggning för mellanlagring av farligt 
avfall 
1. som utgörs av uttjänta motordrivna 
fordon där mängden avfall inte uppgår 
till mer än totalt 50 ton farligt avfall, 
eller 
2. om mängden farligt avfall inte vid 
något tillfälle uppgår till 
a. mer än 5 ton oljeavfall, 
b. mer än 30 ton blybatterier, 
c. mer än 50 ton elektriska eller 
elektroniska produkter, 
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
e. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
   Anmälningsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt 
avfall under längre tid än ett år innan 
det bortskaffas eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas, eller 
2. anläggning för lagring som en del av 
insamling om mängden avfall inte vid 
något tillfälle uppgår till mer än 1 ton 
elektriska eller elektroniska produkter, 
1 500 kilogram blybatterier eller 200 
kilogram annat farligt avfall, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 3 §. 

29:52 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.60 gäller för 
lagring av farligt avfall som en del av 
insamling  
1. som utgörs av uttjänta motordrivna 
fordon där mängden avfall uppgår till 
högst 50 ton farligt avfall, eller 
2. om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle uppgår till   
a. mellan 200 kg och 5 ton oljeavfall, 
b. mellan 1500 kg och 30 ton 
blybatterier, 
c. mellan 1 ton och 50 ton elektriska 
eller elektroniska produkter, 
d. mellan 200 kg och 30 ton 
impregnerat trä, eller 
e. mellan 200 kg och 1 ton annat 
farligt avfall. 
   Anmälningsplikten gäller inte 
lagring som en del av insamling om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
maximalt 1 ton elektriska eller 
elektroniska produkter, 1 500 kg 
blybatterier eller 200 kg annat farligt 
avfall. 
 

Mellanlagring Lagring i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande 

29:3 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.45 gäller för 
anläggning för mellanlagring av farligt 
avfall, om mängden avfall vid något 
tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton 
farligt avfall. 
   Tillståndsplikten gäller inte 
anläggning för lagring av farligt avfall 
under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas. 

29:53 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.408-i gäller för 
lagring av farligt avfall i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande, om 
mängden avfall vid något tillfälle 
uppgår till mer än 50 ton farligt avfall. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Annan återvinning eller bortskaffande Fartygsåtervinning 
29:56a § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.451 gäller för 
anläggning för att återvinna avfall 
genom sådant yrkesmässigt 
omhändertagande av fartyg som 
omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av 
den 20 november 2013 om återvinning 
av fartyg och om ändring av förordning 
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 
2009/16/EG, i den ursprungliga 
lydelsen. 

29:54 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.451 gäller för att 
återvinna avfall genom sådant 
yrkesmässigt omhändertagande av 
fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1257/2013 av den 
20 november 2013 om återvinning av 
fartyg och om ändring av förordning 
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 
2009/16/EG, i den ursprungliga 
lydelsen. 

Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

29:58 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.456 gäller för 
underjordsförvar av mer än totalt 50 ton 
farligt avfall. 

29:55 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.454-i gäller för 
underjordsförvar av mer än totalt 50 
ton farligt avfall. 

29:57 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.455 gäller för 
anläggning för permanent lagring av 
kvicksilveravfall med minst 0,1 
viktprocent kvicksilver i djupt 
bergförvar. 

29:56 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.455 gäller för 
permanent lagring av kvicksilveravfall 
med minst 0,1 viktprocent kvicksilver 
i djupt bergförvar. 
   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
55 §. 

29:59 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.457 gäller för 
underjordsförvar av farligt avfall, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 58 §. 

29:57 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.457 gäller för 
underjordsförvar av farligt avfall upp 
till 50 ton farligt avfall. 

29:60 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.458 gäller för 
underjordsförvar av annat avfall än 
farligt avfall. 

29:58 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.458 gäller för 
underjordsförvar av icke-farligt avfall. 

Radioaktivt avfall  Radioaktivt avfall 
29:61 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.460 gäller för 
anläggning för behandling av högaktivt 
radioaktivt avfall, slutförvaring av 
radioaktivt avfall eller lagring av 
radioaktivt avfall. 

29:59 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.460 gäller för 
behandling av högaktivt radioaktivt 
avfall, slutförvaring av radioaktivt 
avfall eller lagring av radioaktivt 
avfall. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
29:62 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.470 gäller för 
anläggning för bearbetning, lagring, 
slutförvaring eller annan hantering av 
använt kärnbränsle, kärnavfall eller 
annat radioaktivt avfall enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
eller strålskyddslagen (1988:220), om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 61 §. 

29:60 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.470 gäller för 
bearbetning, lagring, slutförvaring 
eller annan hantering av använt 
kärnbränsle, kärnavfall eller annat 
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller 
strålskyddslagen (1988:220), om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 59 §. 

Lagring och avskiljning av koldioxid Lagring och avskiljning av koldioxid 
29:63 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.480 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av 
koldioxid. 
    Tillståndsplikten gäller inte om den 
planerade lagringen uppgår till högst 
100 000 ton och görs för forskning, 
utveckling eller prövning av nya 
produkter eller processer. 

29:61 § Tillståndsplikt A och 
verksamhetskod 90.480 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av 
koldioxid om den planerade lagringen 
är större än 100 000 ton. 

- 29:62 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.485 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av 
koldioxid om den planerade lagringen 
är högst 100 000 ton. 

29:64 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.490 gäller för 
anläggning för avskiljning av 
koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid. 

29:63 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.500-i gäller för 
avskiljning av koldioxidströmmar för 
geologisk lagring av koldioxid från 
IED-verksamheter. 

- 29:64 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 90.510 gäller för 
avskiljning av koldioxidströmmar för 
geologisk lagring av koldioxid från 
anläggningar som inte är 
tillståndspliktiga enligt 63 §. 

- 29:65 § Anmälningsplikt C och 
verksamhetskod 90.520 gäller för 
borrning för att bedöma en eventuell 
lagringsplats lämplighet för geologisk 
lagring av koldioxid. 

 


