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2 kap. Jordbruk 

Djurhållning  
1.10 och 1.11    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 
1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 1.10 eller 1.11) är 
beloppet 4 500 kronor (L) eller 1 950 
kronor (K). 

1.10-i och 1.11   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 
eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 4 500 kronor (L) eller 
1 950 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

   
5.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 5.10) är beloppet 
45 kronor per ton foderförbrukning 
per kalenderår (L) eller 15 kronor per 
ton foderförbrukning per kalenderår 
(K).  
Den totala prövnings- och 
tillsynsavgiften efter beräkningen 
enligt 2 kap. 3 § får uppgå till högst 
70 000 kronor. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
4 kap. Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, 

naturgrus och annat 
Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 10.10) är beloppet 
1 500 kronor. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 
 

10.11    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 10.11) är 
1. beloppet 26 250 kronor (L) eller 
18 300 kronor (K), om tillståndet 
gäller för mer än 200 000 ton, 
2. beloppet 15 750 kronor (L) eller 
10 950 kronor (K), om tillståndet 
gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton, 
3. beloppet 6 450 kronor (L) eller 4 
500 kronor (K), om tillståndet gäller 
för mer än 10 000 ton men högst 50 
000 ton, 
4. beloppet 2 550 kronor (L) eller 1 
800 kronor (K), om tillståndet gäller 
för mer än 5 000 ton men högst 10 
000 ton, 
5. beloppet 1 950 kronor (L) eller 1 
350 kronor (K), om tillståndet gäller 
för mer än 1 000 ton men högst 5 000 
ton, och 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  
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6. beloppet 1 200 kronor (L) eller 
900 kronor (K), om tillståndet inte 
omfattas av någon av 1–5. 
10.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 10.20) är 
1. beloppet 1 500 kronor för täkt av 
torv, 
2. beloppet 26 250 kronor (L) eller 
18 300 kronor (K) för annan täkt än 
som avses i 1, om tillståndet gäller 
för mer än 200 000 ton, 
3. beloppet 15 750 kronor (L) eller 
10 950 kronor (K) för annan täkt än 
som avses i 1, om tillståndet gäller 
för mer än 50 000 ton men högst 200 
000 ton, 
4. beloppet 6 450 kronor (L) eller 4 
500 kronor (K) för annan täkt än som 
avses i 1, om tillståndet gäller för 
mer än 10 000 ton men högst 50 000 
ton, 
5. beloppet 2 550 kronor (L) eller 1 
800 kronor (K) för annan täkt än som 
avses i 1, om tillståndet gäller för 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 
ton, 
6. beloppet 1 950 kronor (L) eller 1 
350 kronor (K) för annan täkt än som 
avses i 1, om tillståndet gäller för 
mer än 1 000 ton men högst 5 000 
ton, och 
7. beloppet 1 200 kronor (L) eller 
900 kronor (K) för annan täkt än som 
avses i 1, om tillståndet inte omfattas 
av någon av 1–6. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

Råpetroleum, naturgas och kol 
11.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 11.10) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 
 

11.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 11.20) är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K) för utvinning i 
vattenområde, och 
2. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K) för utvinning på land.  

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
 



  3(61) 

Bilaga 2 2015-06-25 

Gällande FAPT Förslag reviderad FAPT Kommentar 
Malm och mineral 

13.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 13.10) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser järnmalm, 
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser kol inom de områden som 
anges i 4 kap. 5 § miljöbalken, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser kol inom de områden som 
anges i 4 kap. 5 § miljöbalken, 
4. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kronor (K), om verksamheten 
avser uran- eller toriummalm, och 
5. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–4. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 
 

13.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 13.20) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser järnmalm, och 
2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

13.30    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 13.30) är beloppet 
111 000 kronor (L) eller 39 000 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

13.40    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 13.40) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser järnmalm, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser kol, 
3. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kronor (K), om verksamheten 
avser uran- eller toriummalm, och 
4. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1–3. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  
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13.50    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 13.50) är 
1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kronor (K), om verksamheten 
avser uran- eller toriummalm, och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

13.60    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 13.60) är beloppet 
78 000 kronor (L) eller 27 000 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
5 kap. Livsmedel och foder 

Slakterier 
15.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.10) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar 
mer än 50 000 ton per kalenderår, 
och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för produktion 
som inte omfattas av 1.  

15.10-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), för 
produktion baserad på 
slaktvikt som omfattar mer än 
50 000 ton per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), för 
produktion som inte omfattas 
av 1. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
 

15.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.20) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  
 

 

Animaliska råvaror 
15.40    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.40) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser bearbetning av animaliska 
biprodukter, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser rökning, och 
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1 eller 2. 
 
15.41    För en verksamhet som är 

15.40-i  och 15.45   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 
eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
bearbetning av animaliska 
biprodukter, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser rökning, 
och 
3. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 

5 kap. 34 § MPF 
(framställning av 
produkter som kan 
användas som djurfoder 
genom bearbetning av 
animaliska biprodukter) 
föreslås strykas ur MPF. 
Istället ingår dessa 
verksamheter i de 
generella bestämmelserna 
för animaliska råvaror.  
 
Ingen ändring av 
avgiftsnivåer föreslås. 
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tillståndspliktig enligt 5 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.41) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser bearbetning av animaliska 
biprodukter, och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

verksamheten inte omfattas av 
1 eller 2. 
 

15.60    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.60) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för anläggning för 
en produktion som omfattar mer än 6 
000 ton per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för en anläggning 
för en produktion som inte omfattas 
av 1. 

FAPT-bestämmelsen föreslås 
strykas. 

5 kap. 7 § (15.60) i 
nuvarande MPF, som 
enbart avser hantering av 
fisk eller skaldjur, föreslås 
strykas ur MPF. 
Verksamheterna kommer 
istället att omfattas av de 
generella bestämmelserna 
i MPF för animaliska 
råvaror. Därför bör denna 
FAPT-bestämmelse 
strykas. 

Vegetabiliska råvaror 
15.90    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.90) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser beredning eller konservering av 
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker 
för en produktion av mer än 50 000 
ton per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser beredning eller konservering av 
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker 
för en produktion av mer än 27 000 
men högst 50 000 ton per kalenderår, 
3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser framställning eller raffinering 
av vegetabiliska oljor eller fetter för 
en produktion av mer än 100 000 ton 
per kalenderår, 
4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser framställning eller raffinering 
av vegetabiliska oljor eller fetter för 
en produktion av mer än 50 000 ton 
men högst 100 000 ton per 
kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser framställning eller raffinering 

15.90-i och 15.95    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 
eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
anläggning för tillverkning av 
stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser rostning 
av kaffe,  
3. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1 eller 2 och produktionen är 
större än 50 000 ton per 
kalenderår, och 
4. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1, 2 eller 3.   
 

Föreslagna avgifter gäller 
för de verksamheter som 
omfattas av förslagen till 
8 och 9 §§ MPF. 
Avgiftsförslaget är en 
synkronisering och 
hopslagning av de 
avgifter som idag avser 
15.90, 15.110 och 15.150.  
 
Förslaget innebär ingen 
ändring av idag gällande 
avgiftsnivåer.  
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av vegetabiliska oljor eller fetter för 
en produktion av högst 50 000 ton 
per kalenderår, 
6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av margarin eller 
andra ätbara beredningar av 
vegetabiliska oljor, 
7. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av kvarnprodukter 
för en produktion av mer än 50 000 
ton per kalenderår, 
8. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser rostning av kaffe, och 
9. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–8. 
 
15.110    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.110) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för anläggning för 
en produktion baserad på mer än 50 
000 ton per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för anläggning för 
en produktion som inte omfattas av 
1. 
 
15.150   För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.150) är beloppet 
78 000 kronor (L) eller  
27 000 kronor (K). 

Kombinerade råvaror 
15.165    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.165) är beloppet 
78 000 kronor (L) eller 27 000 
kronor (K). 

15.130-i och 15.140    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 
12 eller 13 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K) för en 
produktion av mer än 10 000 
ton per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K) om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

Idag finns endast en 
bestämmelse i MPF för 
kombinerade råvaror. Den 
motsvarar den nu 
föreslagna 12 §. Nu 
föreslås en särskild 
tillståndsplikt för 
produktion under den nivå 
som omfattas av IED. Vi 
att det är motiverat att ha 
en lägre avgiftsnivå för de 
minsta verksamheterna. 
Vår bedömning är att 
10 000 ton är ett lämpligt 
tröskelvärde.  
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Mejerier 

15.170    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.170) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

15.170-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  

Annan livsmedelstillverkning 
Det saknas bestämmelse i befintlig 
MPF för dessa verksamheter, istället 
gäller de mer generella 
bestämmelserna 4, 10 och 19 §, med 
verksamhetskoderna 15.40, 15.90 
respektive 15.170. Dessas avgifter 
finns specificerad enligt nedan.  
 
Befintlig FAPT: 
Animaliska råvaror utom endast 
mjölk (15.40):  
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller  
27 000 kronor (K). 
 
Vegetabiliska råvaror (15:90)  
3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser framställning eller raffinering 
av vegetabiliska oljor eller fetter för 
en produktion av mer än 100 000 ton 
per kalenderår, 
4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser framställning eller raffinering 
av vegetabiliska oljor eller fetter för 
en produktion av mer än 50 000 ton 
men högst 100 000 ton per 
kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser framställning eller raffinering 
av vegetabiliska oljor eller fetter för 
en produktion av högst 50 000 ton 
per kalenderår, 
6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av margarin eller 
andra ätbara beredningar av 
vegetabiliska oljor, 
 
Mjölkprodukter (15.170) 
För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.170) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

15.185-i och 15.190    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 
17 eller 18 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter för 
en produktion av mer än  
100 000 ton per kalenderår, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter för 
en produktion av mer än  
50 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser 
framställning eller raffinering 
av animaliska oljor eller fetter 
för en produktion av högst 50 
000 ton per kalenderår, och  
4.  beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K) för 
annan verksamhet som inte 
omfattas av 1, 2 eller 3. 

Motsvarande 
bestämmelse finns inte i 
befintlig MPF utan där 
gäller de mer generella 
bestämmelserna 4, 10 och 
19 §. Nu föreslagen 
avgiftsbestämmelse utgår 
från de befintliga 
avgiftsbestämmelser som 
gäller för 4 och 10 § i 
gällande MPF.  
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15.210    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.210) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

15.210    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet  37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  

15.230    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.230) är beloppet 
78 000 kronor (L) eller 27 000 
kronor (K). 

15.230    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

15.250    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.250) är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för framställning av 
malt,  
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för framställning 
av mer än 20 000 kubikmeter 
läskedryck per kalenderår,  
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för framställning 
av mer än 5 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter läskedryck 
per kalenderår,  
4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för framställning av 
läskedryck som inte omfattas av 2 
eller 3,  
5. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för framställning 
av mer än 20 000 kubikmeter 
maltdryck per kalenderår,  
6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för framställning 
av mer än 5 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter maltdryck 
per kalenderår, och 
7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för framställning av 
maltdryck som inte omfattas av 5 
eller 6.  

15.250    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), för 
framställning av malt,  
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), för 
framställning av mer än 20 000 
ton läskedryck och/eller 
maltdryck per kalenderår, och  
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), för 
framställning av mer än 10 000 
ton upp till och med 20 000 ton 
läskedryck och/eller maltdryck 
per kalenderår. 
 
 
 

Bestämmelsen i MPF 
föreslås ändras så att den 
enbart omfattar 
verksamhet med en 
produktion mellan 10 000 
och 75 000 ton per 
kalenderår. Därför 
föreslås en revidering av 
FAPT-bestämmelsen.  
Förslaget innebär ingen 
ändring av avgiftsnivåer 
för de verksamheter som 
omfattas av föreslagen 
bestämmelse i MPF. 
 
 

15.270    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.270) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för anläggning för 
tillverkning av jäst, och 
2. beloppet 60 000 kronor (L) eller 
22 500 kronor (K), för anläggning för 
tillverkning av startkulturer av 

15.270    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), för 
anläggning för tillverkning av 
jäst, och 
2. beloppet 60 000 kronor (L) 
eller 22 500 kronor (K), för 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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mikroorganismer.  anläggning för tillverkning av 

startkulturer av 
mikroorganismer.  

Foder 
15.320    För verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.320) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för anläggning för 
en produktion baserad på mer än 10 
000 ton råvara per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för anläggning för 
en produktion som inte omfattas av 
1.  

FAPT-bestämmelsen föreslås 
strykas. 

29 § i befintligt MPF 
(bearbetning av 
animaliska biprodukter) 
föreslås strykas. 
Verksamheterna igår 
istället i de mer generella 
nedan för animaliska 
råvaror. Därmed bör 
FAPT-bestämmelsen för 
15.320 strykas. 

15.330, 15.350 och 15.370    För 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 5 kap. 35, 37 eller 39 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 15.330, 15.350 eller 
15.370) är beloppet 37 500 kronor 
(L) eller 13 200 kronor (K). 

15.330-i, 15.350-i och 15.370-
i    För verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 5 kap. 
29, 31 eller 33 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 1. 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), för 
bearbetning av animaliska 
biprodukter med en produktion 
baserad på mer än 10 000 ton 
råvara per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), för 
anläggning för en produktion 
som inte omfattas av 1. 

I föreslagna 29 § föreslås 
ingå bearbetning av 
animaliska biprodukter 
eftersom befintlig 29 § 
föreslås strykas ur MPF.  
 
Föreslagen FAPT-
bestämmelse innebär 
ingen ändring av 
avgiftsnivåer. 

 
6 kap. Textilvaror 

17.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 17.10) är beloppet 
111 000 kronor (L) eller 39 000 
kronor (K). 

17.10-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 6 
kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

17.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 17.20) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för anläggning för 
hantering av mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för anläggning 
som inte omfattas av 1. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.   
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7 kap. Päls, skinn och läder 

18.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 18.10) är beloppet 
111 000 kronor (L) eller 39 000 
kronor (K). 

18.10-i   För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 7 
kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  

18.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 18.20) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser garvning av mer än 1 000 ton 
råvara per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser kromgarvning av högst 1 000 
ton råvara per kalenderår. 

18.20    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 7 
kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser garvning 
av mer än 1 000 ton produkter 
per kalenderår,  
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser garvning 
av högst 1 000 ton produkter 
per kalenderår, och 
3. beloppet 27 000 kronor (L) 
eller 9 000 kronor (K) om 
verksamheten avser annan 
beredning av hudar och skinn 
än garvning. 
 
 

Tillståndspliktens 
omfattning ändras genom 
förslaget om ändring i 
MPF. All garvning eller 
annan beredning av 
produkter mer än 100 ton 
föreslås bli 
tillståndspliktig 
verksamhet. För garvning 
föreslås de avgiftsnivåer 
som gäller idag förutom 
att även annan garvning 
än kromgarvning, 100 – 
1000 ton produkter per 
kalenderår, får avgiften 
37 500 kr (L) eller 13 200 
kr (K). Annan beredning 
än garvning, som idag är 
anmälningspliktig 
verksamhet, föreslås få en 
lägre avgift än garvning 
eftersom miljöpåverkan i 
allmänhet bedöms vara 
lägre för denna 
verksamhet och därmed 
bedöms kostnaderna för 
prövning och tillsyn vara 
lägre.   

 
8 kap. Trävaror 

20.05    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 20.05) är beloppet 
78 000 kronor (L) eller 27 000 
kronor (K). 

20.05-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 8 
kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

20.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 20.20) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för produktion 
som omfattar mer än 200 000 
kubikmeter per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för produktion 
som inte omfattas av 1. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  
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20.50    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 20.50) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), för produktion 
som omfattar mer än 20 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för produktion 
som inte omfattas av 1. 

20.50-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 8 
kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för 
produktion som omfattar mer 
än 20 000 ton per kalenderår, 
och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), för 
produktion som inte omfattas 
av 1. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  

20.70    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 20.70) är beloppet 
15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor 
(K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
9 kap. Massa, papper och pappersvaror 

21.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 21.10) är 
1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 
130 500 kronor (K), för anläggning 
för en produktion av mer än 300 000 
ton sulfat- eller sulfitmassa per 
kalenderår om verksamheten har 
blekeri, 
2. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kronor (K), för en produktion 
av högst 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa om verksam-heten har 
blekeri, 
3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för en produktion 
av sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten inte har blekeri, 
4. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om verksamheten 
avser framställning av halvkemisk 
massa, 
5. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), för annan an-
läggning än de som avses i 1–4, med 
en produktion av mer än 200 000 ton 
per kalenderår, och 
6. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för anläggning 
som inte omfattas av någon av 1–5. 

21.10-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 375 000 kronor (L) 
eller 130 500 kronor (K), för 
anläggning för en produktion 
av mer än 300 000 ton sulfat- 
eller sulfitmassa per kalenderår 
om verksamheten har blekeri, 
2. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), för en 
produktion av högst 300 000 
ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri, 
3. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), för en 
produktion av sulfat- eller 
sulfitmassa om verksamheten 
inte har blekeri, 
4. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
framställning av halvkemisk 
massa, 
5. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för 
annan an-läggning än de som 
avses i 1–4, med en produktion 
av mer än 200 000 ton per 
kalenderår, och 
6. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), för 
anläggning som inte omfattas 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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av någon av 1–5. 

21.30    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 21.30) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för framställning 
av mer än 10 000 ton per kalenderår, 
och 
2. beloppet 60 000 kronor (L) eller 
22 500 kronor (K), för framställning 
som inte omfattas av 1.  

21.30-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), för 
framställning av mer än 10 000 
ton per kalenderår, och 
2. beloppet 60 000 kronor (L) 
eller 22 500 kronor (K), för 
framställning som inte 
omfattas av 1. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  

21.40    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 21.40) är beloppet 
60 000 kronor (L) eller 22 500 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
10 kap. Fotografisk och grafisk produktion 

22.30    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 22.30) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
11 kap. Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle 

23.05    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 23.05) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om verksamheten 
avser överföring till vätskeformigt 
bränsle ur bituminös skiffer i en 
anläggning med en total installerad 
effekt om mer än 200 megawatt, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser överföring till vätskeformigt 
bränsle ur bituminös skiffer i en 
anläggning med en total installerad 
effekt om mer än 100 megawatt men 
högst 200 megawatt, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser överföring till vätskeformigt 
bränsle ur bituminös skiffer i en 
anläggning med en total installerad 
effekt om mer än 10 megawatt men 
högst 100 megawatt, och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 

23.05    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K) för en 
anläggning med en total 
installerad effekt om mer än 
200 megawatt, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K) för en 
anläggning med en total 
installerad effekt om mer än 
100 megawatt men högst 200 
megawatt, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K) för en 
anläggning med en total 
installerad effekt om mer än 10 
megawatt men högst 100 
megawatt, och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K) för en 
anläggning med en total 
installerad effekt om högst 10 
megawatt. 

Gällande FAPT omfattar 
enbart avgifter för 
överföring till vätskeform. 
I enlighet med föreslagen 
bestämmelse i MPF 
omfattar avgiftsförslaget 
även överföring till 
gasform. Texten i 
bestämmelsen kan då 
också kortas.  
 
Ingen ändring av 
avgiftsnivåer föreslås.  
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avser överföring till vätskeformigt 
bränsle ur bituminös skiffer i en 
anläggning med en total installerad 
effekt om högst 10 megawatt. 
23.10   För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 23.10) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser koks, 
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser överföring till vätskeformigt 
bränsle ur kol, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser överföring till gasbränsle för en 
produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår i en 
anläggning med en installerad effekt 
av mer än 100 megawatt, 
4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser överföring till gasbränsle för en 
produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår i en 
anläggning med en installerad effekt 
av mer än 10 megawatt men högst 
100 megawatt, 
5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
avser överföring till gasbränsle för en 
produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår i en 
anläggning med en installerad effekt 
av högst 10 megawatt, 
6. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser grafittillverkning ur kol, och 
7. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
avser annan grafittillverkning än som 
avses i 6. 

23.10-i   För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K).  
 

Nuvarande 2 § i MPF 
delas upp i fyra olika 
paragrafer. Därför delas 
även befintlig 
bestämmelse i FAPT upp 
i fyra olika bestämmelser. 
Avgiftsnivåerna påverkas 
dock inte.  

 23.11-i   För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser överföring 
till vätskeformigt bränsle, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser överföring 

Se ovan för 23.10-i.  
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till gasbränsle för en 
produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår 
i en anläggning med en 
installerad effekt av mer än 
100 megawatt, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser överföring 
till gasbränsle för en 
produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår 
i en anläggning med en 
installerad effekt av mer än 10 
megawatt men högst 100 
megawatt, och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten avser överföring 
till gasbränsle för en 
produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår 
i en anläggning med en 
installerad effekt av högst 10 
megawatt. 

 23.12-i   För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
11 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K).  

Se ovan för 23.10-i. 

 23.13 För en verksamhet som 
är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 23.13) är 
beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K). 

Se ovan för 23.10-i. 

23.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 23.20) är beloppet 
111 000 kronor (L) eller 39 000 
kronor (K). 

23.20    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K). 
 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  

23.30    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 11 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 23.30) är 
1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 
130 500 kronor (K), för en pro-
duktion av mer än 500 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för en produktion 

23.30-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 375 000 kronor (L) 
eller 130 500 kronor (K), för 
en produktion av mer än 500 
000 ton per kalenderår, och 
2. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), för en 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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som inte omfattas av 1.  produktion som inte omfattas 

av 1. 
23.40 och 23.50    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 
5 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 23.40 eller 23.50) 
är beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K). 

23.40 och 23.50    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 11 kap. 
8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

 
12 kap. Kemiska produkter 

Organiska kemikalier 
24.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.10) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser organiska ämnen i form av 
basplastpolymerer av epoxi- eller 
polymetanpolymerer, 
2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
avser organiska ämnen i form av 
regenererad cellulosa för en 
produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår, 
3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser organiska ämnen i form av 
regenererad cellulosa för en 
produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår, 
4. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), för andra 
organiska ämnen än de som avses i 
1–3, 
5. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kronor (K), om verksamheten 
avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden, 
6. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
avser kloralkali med annan metod än 
amalgammetoden, och 
7. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
avser andra oorganiska ämnen än 
kloralkali. 
 
24.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.20) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 

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    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
någon av 12 kap. 1 – 22 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60  000 kronor (K) om 
produktionsmängden 
överstiger 20 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K) om 
produktionsmängden är 
maximalt 20 000 ton per 
kalenderår. 

De föreslagna nya 
bestämmelserna i MPF 
omfattar sådana 
verksamheter som främst 
omfattas av avgift enligt 
24.10 pkt 1-4, 24.20 pkt 
1-2, 24.40 eller 24.50 i nu 
gällande FAPT. Nu 
föreslås en ny FAPT-
bestämmelse som är 
anpassad till nuvarande 
avgiftsnivåer för dessa 
verksamheter och till de 
föreslagna helt nya 
bestämmelserna i MPF.  
Motivering och 
konsekvenser, se avsnitt 
13.1 i redovisningens 
huvuddokument.  
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60 000 kronor (K), för tillverkning 
med en reaktorvolym som omfattar 
mer än 10 kubikmeter, och  
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för tillverkning 
med en reaktorvolym upp till 10 
kubikmeter samt övriga biologiska 
reaktioner.  
 
24.40    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.40) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om verksamheten 
avser ytaktiva ämnen (tensider), 
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser bindemedel för färg och lack i 
form av basplastpolymerer av epoxi- 
eller polymetanpolymerer, 
3. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om verksamheten 
avser bindemedel för färg och lack i 
form av andra ämnen än de som 
avses i 2, 
4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser bränsle ur vegetabiliska eller 
animaliska oljor för en gasproduktion 
av mer än 150 000 kubikmeter per 
kalenderår, 
5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
avser bränsle ur vegetabiliska eller 
animaliska oljor för en gasproduktion 
av högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår, och 
6. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser annan bränsleproduktion ur 
vegetabiliska eller animaliska oljor. 
 
24.50    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.50) är beloppet 
169 500 kronor (L) eller 60 000 
kronor (K). 

Oorganiska kemikalier 
24.10: För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.10) är 
    1. beloppet 111 000 kronor (L) 

24.23-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 280 500 kronor (L) 

De föreslagna nya 
bestämmelserna i MPF 
omfattar sådana 
verksamheter som främst 
omfattas av avgift enligt 
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eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av basplastpolymerer av 
epoxi- eller polymetanpolymerer, 
    2. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår, 
    3. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår, 
    4. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för andra 
organiska ämnen än de som avses i 
1–3, 
    5. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
användning av amalgammetoden, 
    6. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
annan metod än amalgammetoden, 
och 
    7. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser andra oorganiska 
ämnen än kloralkali. 
 
24.60 För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.60) är 
    1. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser tillverkning av 
gödselmedel, 
    2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av gas, och 
    3. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 
2. 

eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali 
med användning av 
amalgammetoden, 
2. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K) om 
verksamheten avser annan 
tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. 

24.10 pkt 5-7, eller 24.60 
pkt 2 i nu gällande FAPT. 
Nu föreslås en ny FAPT-
bestämmelse som är 
anpassad till nuvarande 
avgiftsnivåer för dessa 
verksamheter och den nu 
föreslagna helt nya 
bestämmelsen i MPF.  
Motivering och 
konsekvenser, se avsnitt 
13.1 i redovisningens 
huvuddokument.  
 

24.10: För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.10) är 
    1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 

24.24-i   För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K). 

De föreslagna nya 
bestämmelserna i MPF 
omfattar sådana 
verksamheter som främst 
omfattas av avgift enligt 
24.10 pkt 5-7, eller 24.60 
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verksamheten avser organiska ämnen 
i form av basplastpolymerer av 
epoxi- eller polymetanpolymerer, 
    2. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår, 
    3. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår, 
    4. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för andra 
organiska ämnen än de som avses i 
1–3, 
    5. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
användning av amalgammetoden, 
    6. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
annan metod än amalgammetoden, 
och 
    7. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser andra oorganiska 
ämnen än kloralkali. 
 
24.60 För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.60) är 
    1. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser tillverkning av 
gödselmedel, 
    2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av gas, och 
    3. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 
2. 

pkt 2 i nu gällande FAPT. 
Nu föreslås en ny FAPT-
bestämmelse som är 
anpassad till nuvarande 
avgiftsnivåer och den nu 
föreslagna helt nya 
bestämmelsen i MPF.  
Motivering och 
konsekvenser, se avsnitt 
13.1 i redovisningens 
huvuddokument.  
 
 

24.10: För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.10) är 
    1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 

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   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt någon 
av 12 kap. 25 – 32 § 
miljöprövningsförordningen är  

De föreslagna nya 
bestämmelserna i MPF 
omfattar sådana 
verksamheter som främst 
omfattas av avgift enligt 
24.10 pkt 5-7, eller 24.60 
pkt 3 i nu gällande FAPT. 
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i form av basplastpolymerer av 
epoxi- eller polymetanpolymerer, 
    2. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår, 
    3. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår, 
    4. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för andra 
organiska ämnen än de som avses i 
1–3, 
    5. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
användning av amalgammetoden, 
    6. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
annan metod än amalgammetoden, 
och 
    7. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser andra oorganiska 
ämnen än kloralkali. 
 
24.60 För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.60) är 
    1. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser tillverkning av 
gödselmedel, 
    2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av gas, och 
    3. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 
2. 

1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60  000 kronor (K) om 
produktionsmängden 
överstiger 20 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K) om 
produktionsmängden är 
maximalt 20 000 ton per 
kalenderår. 
 
 

Nu föreslås en ny FAPT-
bestämmelse som är 
anpassad till nuvarande 
avgiftsnivåer och de 
föreslagna helt nya 
bestämmelserna i MPF.  
Motivering och 
konsekvenser, se avsnitt 
13.1 i redovisningens 
huvuddokument. 

Gödselmedel 
24.10: För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.10) är 
    1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 

24.33-i och 24.34-i   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 
33 eller 34 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K) om 

De föreslagna nya 
bestämmelserna i MPF 
omfattar sådana 
verksamheter som främst 
omfattas av avgift enligt 
24.10 pkt 7, eller 24.60 
pkt 1 i nu gällande FAPT. 
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i form av basplastpolymerer av 
epoxi- eller polymetanpolymerer, 
    2. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår, 
    3. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår, 
    4. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för andra 
organiska ämnen än de som avses i 
1–3, 
    5. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
användning av amalgammetoden, 
    6. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
annan metod än amalgammetoden, 
och 
    7. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser andra oorganiska 
ämnen än kloralkali. 
 
24.60 För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.60) är 
    1. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser tillverkning av 
gödselmedel, 
    2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av gas, och 
    3. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 
2. 

produktionsmängden 
överstiger 20 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K) om 
produktionsmängden är 
maximalt 20 000 ton per 
kalenderår.  

Nu föreslås en ny FAPT-
bestämmelse som är 
anpassad till nuvarande 
avgiftsnivåer och de helt 
nya bestämmelserna i 
MPF.  
Motivering och 
konsekvenser, se avsnitt 
13.1 i redovisningens 
huvuddokument. 
  

Växtskyddsmedel och biocider. 
24.10: För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.10) är 
    1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 

24.35-i och 24.36-i   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 
35 eller 36 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K) om 

De föreslagna nya 
bestämmelserna i MPF 
omfattar sådana 
verksamheter som främst 
omfattas av avgift enligt 
24.10 pkt 4, 24.20 pkt 1-2 
eller 24.60 pkt 3 i nu 
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i form av basplastpolymerer av 
epoxi- eller polymetanpolymerer, 
    2. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår, 
    3. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår, 
    4. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för andra 
organiska ämnen än de som avses i 
1–3, 
    5. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
användning av amalgammetoden, 
    6. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
annan metod än amalgammetoden, 
och 
    7. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser andra oorganiska 
ämnen än kloralkali. 
 
24.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.20) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), för tillverkning 
med en reaktorvolym som omfattar 
mer än 10 kubikmeter, och  
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för tillverkning 
med en reaktorvolym upp till 10 
kubikmeter samt övriga biologiska 
reaktioner.  
 
24.60 För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.60) är 
    1. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser tillverkning av 
gödselmedel, 
    2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 

produktionsmängden 
överstiger 1 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K) om 
produktionsmängden är 
maximalt 1 000 ton per 
kalenderår.  

gällande FAPT. Nu 
föreslås en ny FAPT-
bestämmelse som är 
anpassad till nuvarande 
avgiftsnivåer och de 
föreslagna helt nya 
bestämmelserna i MPF.  
Motivering och 
konsekvenser, se avsnitt 
13.1 i redovisningens 
huvuddokument. 
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13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av gas, och 
    3. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 
2. 
24.50 För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.50) är beloppet 
169 500 kronor (L) eller 60 000 
kronor (K). 

24.37    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

 
Läkemedel 

24.10: För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.10) är 
    1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av basplastpolymerer av 
epoxi- eller polymetanpolymerer, 
    2. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår, 
    3. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår, 
    4. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för andra 
organiska ämnen än de som avses i 
1–3, 
    5. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
användning av amalgammetoden, 
    6. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
annan metod än amalgammetoden, 
och 
    7. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser andra oorganiska 
ämnen än kloralkali. 
 
24.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 2 § 

24.38-i och 24.39-i   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 
38 eller 39 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K).om 
produktionsmängden 
överstiger 1 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K) om 
produktionsmängden är 
maximalt 1 000 ton per 
kalenderår. 

De föreslagna nya 
bestämmelserna i MPF 
omfattar sådana 
verksamheter som främst 
omfattas av avgift enligt 
24.10 pkt 4, 24.20 pkt 1-2 
eller 24.60 pkt 3 i nu 
gällande FAPT. Nu 
föreslås en ny FAPT-
bestämmelse som är 
anpassad till nuvarande 
avgiftsnivåer och de 
föreslagna helt nya 
bestämmelserna i MPF.  
Motivering och 
konsekvenser, se avsnitt 
13.1 i redovisningens 
huvuddokument. 
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miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.20) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), för tillverkning 
med en reaktorvolym som omfattar 
mer än 10 kubikmeter, och  
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för tillverkning 
med en reaktorvolym upp till 10 
kubikmeter samt övriga biologiska 
reaktioner.  
 
24.60 För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.60) är 
    1. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser tillverkning av 
gödselmedel, 
    2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av gas, och 
    3. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 
2. 
 

Sprängämnen 
24.10: För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.10) är 
    1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av basplastpolymerer av 
epoxi- eller polymetanpolymerer, 
    2. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår, 
    3. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser organiska ämnen 
i form av regenererad cellulosa för en 
produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår, 
    4. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för andra 
organiska ämnen än de som avses i 
1–3, 
    5. beloppet 280 500 kronor (L) 

24.42-i och 24.43-i   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 
42 eller 43 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K).om 
produktionsmängden 
överstiger 1 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K) om 
produktionsmängden är 
maximalt 1 000 ton per 
kalenderår. 

De föreslagna nya 
bestämmelserna i MPF 
omfattar sådana 
verksamheter som främst 
omfattas av avgift enligt 
24.10 pkt 4 och 7, 24.20 
pkt 1-2 eller 24.60 pkt 3 i 
nu gällande FAPT. Nu 
föreslås en ny FAPT-
bestämmelse som är 
anpassad till nuvarande 
avgiftsnivåer och de 
föreslagna helt nya 
bestämmelserna i MPF.  
Motivering och 
konsekvenser, se avsnitt 
13.1 i redovisningens 
huvuddokument. 
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eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
användning av amalgammetoden, 
    6. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser kloralkali med 
annan metod än amalgammetoden, 
och 
    7. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser andra oorganiska 
ämnen än kloralkali. 
 
24.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.20) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), för tillverkning 
med en reaktorvolym som omfattar 
mer än 10 kubikmeter, och  
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för tillverkning 
med en reaktorvolym upp till 10 
kubikmeter samt övriga biologiska 
reaktioner.  
 
24.60 För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.60) är 
    1. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
verksamheten avser tillverkning av 
gödselmedel, 
    2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av gas, och 
    3. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 
2. 
 

Övrig kemisk tillverkning 
24.110    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.110) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av gas- eller 
vätskeformiga kemiska produkter, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av 

24.45    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser 
tillverkning av gas- eller 
vätskeformiga kemiska 
produkter, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av sprängämnen, 
4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av pyrotekniska 
artiklar, och 
5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av ammunition. 

eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
tillverkning av 
läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt 
material, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser 
tillverkning av sprängämnen, 
4. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser 
tillverkning av pyrotekniska 
artiklar, och 
5. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten avser 
tillverkning av ammunition. 

 
13 kap. Gummi- och plastvaror 

25.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 25.10) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för en produktion 
av mer än 10 000 ton per kalenderår, 
och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för en produktion 
som inte omfattas av 1.  

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

25.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 25.20) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för en produktion 
av mer än 100 ton per kalenderår, 
och 
2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för en produktion 
som inte omfattas av 1.  

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

25.40    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 25.40) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
14 kap. Mineraliska produkter 

Glas, glasvaror och keramiska produkter 
26.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 

26.05-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 

Nuvarande 1 § MPF delas 
upp i två olika paragrafer. 
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miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 26.10) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av mineralull med 
smältning av mer än 10 000 ton 
mineraler per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser tillverkning av mineralull med 
smältning av mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton mineraler per 
kalenderår, och 
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1 eller 2. 

14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K). 
 

Därför delas även 
bestämmelsen i FAPT för 
26.10 upp i två 
bestämmelser. 
Avgiftsnivåerna ändras 
dock inte.  

 26.10-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
tillverkning av mineralull med 
smältning av mer än 10 000 
ton mineraler per kalenderår, 
och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser 
tillverkning av mineralull med 
smältning av mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton 
mineraler per kalenderår. 

Se kommentar ovan för 
26.05-i.  

26.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 26.20) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), vid förbrukning 
av mer än 2 000 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), vid förbrukning 
av mer än 500 ton men högst 2 000 
ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per 
kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), vid förbrukning av 
mer än 5 ton men högst 500 ton 
glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar per kalenderår, 
4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 

26.20    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), vid 
förbrukning av mer än 2 000 
ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar per 
kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), vid 
förbrukning av mer än 500 ton 
men högst 2 000 ton 
glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per 
kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), vid 
förbrukning av mer än 5 ton 
men högst 500 ton glasråvaror 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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27 000 kronor (K), vid förbrukning 
av mer än 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1–3 per 
kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), vid förbrukning 
av mer än 1 000 ton men högst 3 000 
ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1–3 per kalenderår, och 
6. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), vid förbrukning av 
högst 1 000 ton andra glasråvaror än 
de som avses i 1–3 per kalenderår. 
 
 

med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar per 
kalenderår, 
4. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), vid 
förbrukning av mer än 3 000 
ton andra glasråvaror än de 
som avses i 1–3 per 
kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), vid 
förbrukning av mer än 1 000 
ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 
1–3 per kalenderår, och 
6. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), vid 
förbrukning av högst 1 000 ton 
andra glasråvaror än de som 
avses i 1–3 per kalenderår. 

26.50    För verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 26.50) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

26.50-i    För verksamhet som 
är tillståndspliktig enligt 14 
kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K). 
 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  

26.51    För verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 26.51) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

26.51    För verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 14 kap. 
7 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K). 
 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

26.70    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 26.70) är beloppet 
225 000 kronor (L) eller 78 000 
kronor (K). 

26.70-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  

26.80    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 26.80) är beloppet 
225 000 kronor (L) eller 78 000 
kronor (K). 

26.80    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  

26.90    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 26.90) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 
 

26.90-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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Andra mineraliska produkter 

26.130 och 26.140    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 14 kap. 14 eller 15 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 26.130 eller 
26.140) är beloppet 78 000 kronor 
(L) eller 27 000 kronor (K). 

26.130-i och 26.140    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 14 kap. 
15 eller 16 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K). 

Bestämmelsen i MPF har 
ändrats något för att 
anpassas till IED. 
Avgiftsnivåerna påverkas 
dock inte.  

24.160    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 12 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 24.160) är beloppet 
27 000 kronor (L) eller 9 000 kronor 
(K). 

23.170-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 27 000 kronor (L) 
eller 9 000 kronor (K). 

Bestämmelsen föreslås 
flyttas från 12 kap. 14 § i 
befintlig MPF till 14 kap. 
Därför föreslås en ändring 
av FAPT-bestämmelsen. 
Avgiftsnivåerna ändras 
dock inte.  

 
15 kap. Stål och metall 

27.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.10) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser järn- eller stålverk med 
induktionsugnar (ESR-anläggning), 
2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 
130 500 kronor (K), för annan 
anläggning än som avses i 1 med en 
produktion av mer än 1 000 000 ton 
per kalenderår, 
3. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kr (K), för annan anläggning 
än som avses i 1 med en produktion 
av mer än 100 000 ton men högst 1 
000 000 ton per kalenderår, och 
4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för annan an-
läggning än som avses i 1 med en 
produktion av högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
 
  

27.10-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser järn- eller 
stålverk med induktionsugnar 
(ESR-anläggning), 
2. beloppet 375 000 kronor (L) 
eller 130 500 kronor (K), för 
annan anläggning än som 
avses i 1 med en produktion av 
mer än 1 000 000 ton per 
kalenderår, 
3. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kr (K), för annan 
anläggning än som avses i 1 
med en produktion av mer än 
100 000 ton men högst 1 000 
000 ton per kalenderår, och 
4. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), för 
annan an-läggning än som 
avses i 1 med en produktion av 
högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

27.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.20) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser järn- eller stålverk med 
induktionsugnar (ESR-anläggning), 
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  
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avser annan produktion av järn eller 
stål än som avses i 1, 
3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade 
metaller genom varmvalsning för en 
produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår, och 
4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade 
metaller genom varmvalsning för en 
produktion av högst 50 000 ton per 
kalenderår. 
27.30    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.30) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade 
metaller genom varmvalsning eller 
hammarsmide, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), 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, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), 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, 
4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
avser 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, 
5. beloppet 3 600 kronor (L) eller 1 
200 kronor (K), om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade 
metaller genom varmförzinkning 
med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av högst 
100 ton zink per kalenderår, 
6. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 

27.25-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
behandling av järnbaserade 
metaller genom varmvalsning.  
 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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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, 
7. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), 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, 
8. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), 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, 
9. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade 
metaller genom varmförzinkning 
utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av högst 
100 ton zink per kalenderår, 
10. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade 
metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 2–9 med 
utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter 
process- och sköljvatten, 
11. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade 
metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 2–9 med 
utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter 
process- och sköljvatten, 
12. beloppet 15 450 kronor (L) eller 
5 400 kronor (K), om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade 
metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 2–9 med 
utsläpp av mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten, och 
13. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
avser behandling av järnbaserade 
metaller genom annat anbringande av 
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smält metall än som avses i 2–9 med 
utsläpp av högst 100 kubikmeter 
process- och sköljvatten. 
Se gällande FAPT för verksamhetkod 
27.30. 

27.26-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
behandling av järnbaserade 
metaller genom hammarsmide. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

Se gällande FAPT för verksamhetkod 
27.30. 

27.27-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), 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, 
2. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), 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, 
3. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), om 
verksamheten avser 
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, 
4. beloppet 3 600 kronor (L) 
eller 1 200 kronor (K), om 
verksamheten avser 
behandling av järnbaserade 
metaller genom 
varmförzinkning med 
uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning 
av högst 100 ton zink per 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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kalenderår, 
5. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), 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, 
6. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), 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, 
7. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), 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, 
8. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), om 
verksamheten avser 
behandling av järnbaserade 
metaller genom 
varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning 
av högst 100 ton zink per 
kalenderår, 
9. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
behandling av järnbaserade 
metaller genom annat 
anbringande av smält metall än 
som avses i 2–9 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter 
process- och sköljvatten, 
10. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser 
behandling av järnbaserade 
metaller genom annat 
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anbringande av smält metall än 
som avses i 2–9 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter 
process- och sköljvatten, 
11. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten avser 
behandling av järnbaserade 
metaller genom annat 
anbringande av smält metall än 
som avses i 2–9 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter 
process- och sköljvatten, och 
12. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), om 
verksamheten avser 
behandling av järnbaserade 
metaller genom annat 
anbringande av smält metall än 
som avses i 2–9 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter 
process- och sköljvatten. 

27.31    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.31) är beloppet 
111 000 kronor (L) eller 39 000 
kronor (K). 

27.31    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

27.32    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.32) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser kallvalsning av mer än 50 000 
ton stål per kalenderår, och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1.  

27.32    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
kallvalsning av mer än 50 000 
ton stål per kalenderår, och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

27.40    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.40) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser gjuteri där form- eller kärnsand 
används med en produktion av mer 
än 10 000 ton per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser gjuteri där form- eller kärnsand 

27.40-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser gjuteri där 
form- eller kärnsand används 
med en produktion av mer än 
10 000 ton per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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används med en produktion av högst 
10 000 ton per kalenderår, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser gjuteri där form- eller kärnsand 
inte används med en produktion av 
mer än 10 000 ton per kalenderår, 
och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
avser gjuteri där form- eller kärnsand 
inte används med en produktion av 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

verksamheten avser gjuteri där 
form- eller kärnsand används 
med en produktion av högst 10 
000 ton per kalenderår, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser gjuteri där 
form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av 
mer än 10 000 ton per 
kalenderår, och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten avser gjuteri där 
form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av 
högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

27.50    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.50) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), 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 kalenderår, 
2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av järn eller stål där 
form- eller kärnsand används med en 
produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), 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 
kalenderår, 
4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av järn eller stål där 
form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår, 
5. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av zink med en 
produktion av mer än 3 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår, 
6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av zink med en 

27.50    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), 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 
kalenderår, 
2. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en 
produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), 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 
kalenderår, 
4. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en 
produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderår, 
5. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 3 000 ton per kalenderår, 
7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av zink med en 
produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår, 
8. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand 
används med en produktion av mer 
än 1 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår, 
9. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand 
används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår, 
10. beloppet 15 450 kronor (L) eller 
5 400 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand 
inte används med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 5 000 
ton per kalenderår, och 
11. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand 
inte används med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

av zink med en produktion av 
mer än 3 000 ton men högst 5 
000 ton per kalenderår, 
6. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av zink med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 3 
000 ton per kalenderår, 
7. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av zink med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår, 
8. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand 
används med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 5 
000 ton per kalenderår, 
9. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand 
används med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår, 
10. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 5 
000 ton per kalenderår, och 
11. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.70    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.70) är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för ferroleger-
ingsverk, 
2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 
130 500 kronor (K), för annan 
anläggning än som avses i 1 med en 
produktion ur malm och slig av mer 

27.70-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), för 
ferrolegeringsverk, 
2. beloppet 375 000 kronor (L) 
eller 130 500 kronor (K), för 
annan anläggning än som 
avses i 1 med en produktion ur 

”Slig” föreslås bytas till 
”koncentrat. I övrigt 
enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 



  36(61) 

Bilaga 2 2015-06-25 

Gällande FAPT Förslag reviderad FAPT Kommentar 
än 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, 
3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för annan an-
läggning än som avses i 1 med en 
produktion ur malm och slig av mer 
än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, 
4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för annan an-
läggning än som avses i 1 med en 
produktion ur malm och slig av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för annan an-
läggning än som avses i 1 med en 
produktion ur malm och slig av högst 
3 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, 
6. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kr (K), för annan produktion 
än som avses i 1–5 av mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, 
7. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), för annan 
produktion än som avses i 1–5 av 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, 
8. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för annan 
produktion än som avses i 1–5 av 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, 
och 
9. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för annan 
produktion än som avses i 1–5 av 
högst 3 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
 
 
 

malm och koncentrat av mer 
än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår, 
3. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), för 
annan anläggning än som 
avses i 1 med en produktion ur 
malm och koncentrat av mer 
än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, 
4. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), för 
annan an-läggning än som 
avses i 1 med en produktion ur 
malm och koncentrat av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 
ton icke-järnmetall per 
kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), för 
annan an-läggning än som 
avses i 1 med en produktion ur 
malm och koncentrat av högst 
3 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, 
6. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kr (K), för annan 
produktion än som avses i 1–5 
av mer än 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, 
7. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), för 
annan produktion än som 
avses i 1–5 av mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, 
8. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), för 
annan produktion än som 
avses i 1–5 av mer än 3 000 
ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, och 
9. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), för 
annan produktion än som 
avses i 1–5 av högst 3 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 

27.80    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.80) är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för ferroleger-
ingsverk, och 

27.80-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), för 
ferrolegeringsverk, och 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

27.90    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.90) är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för ferroleger-
ingsverk, 
2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 
130 500 kronor (K), för annan 
anläggning än som avses i 1 med en 
produktion av mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, 
3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för annan an-
läggning än som avses i 1 med en 
produktion av mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, 
4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för annan an-
läggning än som avses i 1 med en 
produktion av mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, och 
5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–4.  

Befintlig 11 § MPF ersätts inte 
med någon ny paragraf. 

 

27.91    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.91) är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för ferroleger-
ingsverk, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

Befintlig 12 § MPF ersätts inte 
med någon ny paragraf. 

 

27.100    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.100) är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
avser produktion av mer än 80 000 
ton per kalenderår, 
2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om verksamheten 
avser produktion av mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 

27.100-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
produktion av mer än 80 000 
ton per kalenderår, 
2. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
produktion av mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton per 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser produktion av mer än 3 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderår, 
och  
4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3.  
 
 

kalenderår, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser 
produktion av mer än 3 000 
ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, och  
4. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
någon av 1–3.  

27.101    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.101) är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av zink med en 
produktion av mer än 20 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av zink med en 
produktion av mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår, 
3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av zink med en 
produktion av högst 10 000 ton per 
kalenderår, 
4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand 
används med en produktion av mer 
än 10 000 ton per kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand 
används med en produktion av högst 
10 000 ton per kalenderår, 
6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand 
inte används med en produktion av 
mer än 10 000 ton per kalenderår, 
7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
avser gjutning av aluminium eller 
magnesium där form- eller kärnsand 
inte används med en produktion av 
högst 10 000 ton per kalenderår, 
8. beloppet 225 000 kronor (L) eller 

27.101-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av zink med en smältning av 
mer än 20 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av zink med en smältning av 
mer än 10 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår, 
3. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av zink med en smältning av 
högst 10 000 ton per 
kalenderår, 
4. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand 
används med en produktion av 
mer än 10 000 ton per 
kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand 
används med en smältning av 
högst 10 000 ton per 
kalenderår, 
6. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand inte 
används med en smältning av 

Ordet produktion har 
ersatts av smältning. 
Ingen ändring av 
avgiftsnivåer.  



  39(61) 

Bilaga 2 2015-06-25 

Gällande FAPT Förslag reviderad FAPT Kommentar 
78 000 kronor (K), om verksamheten 
avser smältning av icke-järnmetaller 
vid andra anläggningar än för 
gjutning, eller avser smältning av 
andra icke-järnmetaller än zink, 
aluminium eller magnesium vid 
anläggning för gjutning med en 
produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår, 
9. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om verksamheten 
avser smältning av icke-järnmetaller 
vid andra anläggningar än för 
gjutning, eller avser smältning av 
andra icke-järnmetaller än zink, 
aluminium eller magnesium vid 
anläggning för gjutning med en 
produktion av mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton per kalenderår, och 
10. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
avser smältning av icke-järnmetaller 
vid andra anläggningar än för 
gjutning, eller avser smältning av 
andra icke-järnmetaller än zink, 
aluminium eller magnesium vid 
anläggning för gjutning med en 
produktion av högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
 
 

mer än 10 000 ton per 
kalenderår, 
7. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten avser gjutning 
av aluminium eller magnesium 
där form- eller kärnsand inte 
används med en smältning av 
högst 10 000 ton per 
kalenderår, 
8. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
verksamheten avser smältning 
av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, 
eller avser smältning av andra 
icke-järnmetaller än zink, 
aluminium eller magnesium 
vid anläggning för gjutning 
med en smältning av mer än 
80 000 ton per kalenderår, 
9. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten avser smältning 
av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, 
eller avser smältning av andra 
icke-järnmetaller än zink, 
aluminium eller magnesium 
vid anläggning för gjutning 
med en smältning av mer än 
20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår, och 
10. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten avser smältning 
av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, 
eller avser smältning av andra 
icke-järnmetaller än zink, 
aluminium eller magnesium 
vid anläggning för gjutning 
med en smältning av högst 20 
000 ton per kalenderår. 

27.110    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.110) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för en produktion 
av mer än 3 000 ton men högst 5 000 
ton per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1.  

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  
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27.120    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.120) är 
1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kronor (K), för en produktion 
av mer än 80 000 ton per kalenderår, 
2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), för en produktion 
av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton per kalenderår, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för en produktion 
av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår, och 
4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3.  

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

27.130    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 27.130) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för en produktion 
av mer än 3 000 ton men högst 5 000 
ton per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för en produktion 
av mer än 1 000 ton men högst 3 000 
ton per kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för en produktion av 
mer än 200 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår, och 
4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3.  

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
16 kap. Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning 

28.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 28.10) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 
10 000 kubikmeter per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 

28.10-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
utsläpp av process- och 
sköljvatten är större än 10 000 
kubikmeter per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
utsläpp av process- och 
sköljvatten är större än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter per kalenderår, och 
4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3.  
 
 

eller 5 400 kronor (K), om 
utsläpp av process- och 
sköljvatten är större än 100 
kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter per kalenderår, och 
4. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
någon av 1–3. 

28.20 och 28.30    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
2 eller 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 28.20 eller 28.30) 
är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för anläggning 
som ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten om mer än 10 000 
kubikmeter per kalenderår,  
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för anläggning 
som ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten om mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår,  
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för anläggning som 
ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten om mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter per kalenderår, och 
4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), för anläggning som 
ger upphov till utsläpp av 
avloppsvatten som inte omfattas av 
någon av 1–3. 

28.20 och 28.30    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 16 kap. 
2 eller 4 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), för 
anläggning som ger upphov till 
utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår,  
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), för 
anläggning som ger upphov till 
utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår,  
3. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), för 
anläggning som ger upphov till 
utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår, och 
4. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), för 
anläggning som ger upphov till 
utsläpp av avloppsvatten som 
inte omfattas av någon av 1–3. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

28.50    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 28.50) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för varmför-
zinkning med uppsamling och filter 
för flussrök med en förbrukning av 
mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår, 
2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för varm-förzinkning 
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    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), för 
varmförzinkning med 
uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning 
av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår, 
2. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), för 
varm-förzinkning med 
uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), för varm-förzinkning 
med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer 
än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår, 
4. beloppet 3 600 kronor (L) eller 1 
200 kronor (K), för varm-förzinkning 
med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av högst 
100 ton zink per kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för 
varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton 
zink per kalenderår, 
6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), 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, 
7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för varmförzinkning 
utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer 
än 100 ton zink per kalenderår, 
8. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), för varmförzinkning 
utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av högst 
100 ton zink per kalenderår, 
9. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för annan verk-
samhet än varmförzinkning med 
utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, 
10. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för annan 
verksamhet än varmförzinkning om 
utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår, 
11. beloppet 15 450 kronor (L) eller 
5 400 kronor (K), för annan verk-
samhet än varmförzinkning om 
utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 100 kubikmeter men högst 
1 000 kubikmeter per kalenderår, 
12. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), för annan verk-
samhet än varmförzinkning om 
utsläpp av process- och sköljvatten är 

av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton zink per kalenderår, 
3. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), för 
varm-förzinkning med 
uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning 
av mer än 100 ton men högst 1 
000 ton zink per kalenderår, 
4. beloppet 3 600 kronor (L) 
eller 1 200 kronor (K), för 
varm-förzinkning med 
uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning 
av högst 100 ton zink per 
kalenderår, 
5. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), för 
varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning 
av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår, 
6. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), 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, 
7. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), för 
varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning 
av mer än 100 ton zink per 
kalenderår, 
8. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), för 
varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning 
av högst 100 ton zink per 
kalenderår, 
9. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), för 
annan verk-samhet än 
varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, 
10. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), för 
annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp 
av process- och sköljvatten är 
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högst 100 kubikmeter per kalenderår, 
och 
13. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), för annan verk-
samhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och 
sköljvatten. 
 
 

större än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter 
per kalenderår, 
11. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), för 
annan verk-samhet än 
varmförzinkning om utsläpp 
av process- och sköljvatten är 
större än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår, 
12. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), för 
annan verk-samhet än 
varmförzinkning om utsläpp 
av process- och sköljvatten är 
högst 100 kubikmeter per 
kalenderår, och 
13. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), för 
annan verk-samhet än 
varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och 
sköljvatten. 

28.80    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 28.80) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

28.80    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

 
17 kap. Elektriska artiklar  

31.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 31.10) är beloppet 
225 000 kronor (L) eller 78 000 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

31.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 31.20) är beloppet 
78 000 kronor (L) eller 27 000 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

31.40 och 31.50    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 
4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 31.40 eller 31.50) 
är beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K). 

31.40-i och 31.50    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 17 kap. 
4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås.  
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18 kap. Metallbearbetning 

Motorfordon 
34.30    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 34.30) är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för en tillverk-
ning och sammansättning av fler än 
100 000 motorfordon per kalenderår 
med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för en tillverkning 
och sammansättning av fler än 25 
000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon per kalenderår med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton,  
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för en tillverkning 
och sammansättning av högst 25 000 
motorfordon per kalenderår med en 
totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, 
4. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), för en tillverk-
ning och sammansättning av fler än 
20 000 motorfordon per kalenderår 
med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton, 
5. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), 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, och 
6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), 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. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

Maskinell metallbearbetning 
34.60    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 34.60) är beloppet 
225 000 kronor (L) eller 78 000 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

34.70    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 34.70) är 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
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1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för tankvolym på 
mer än 50 kubikmeter,  
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för tankvolym på 
mer än 35 kubikmeter men högst 50 
kubikmeter, och 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för tankvolym på 
mer än 20 kubikmeter men högst 35 
kubikmeter. 
 

funktion.  

Gas- och oljeplattformar 
35.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 35.10) är beloppet 
225 000 kronor (L) eller 78 000 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
19 kap. Förbrukning av organiska lösningsmedel 

39.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 39.10) är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om förbruk-
ningen uppgår till mer än 500 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om förbrukningen 
uppgår till mer än 200 ton men högst 
500 ton per kalenderår, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om förbrukningen 
uppgår till mer än 50 ton men högst 
200 ton per kalenderår, och 
4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om förbrukningen 
uppgår till högst 50 ton per 
kalenderår. 
 
 

39.10-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
19 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
förbruk-ningen uppgår till mer 
än 500 ton per kalenderår, 
2. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
förbrukningen uppgår till mer 
än 200 ton men högst 500 ton 
per kalenderår, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
förbrukningen uppgår till mer 
än 50 ton men högst 200 ton 
per kalenderår, och 
4. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
förbrukningen uppgår till högst 
50 ton per kalenderår. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

39.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 39.20) är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 
78 000 kronor (K), om förbrukningen 
uppgår till mer än 500 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om förbrukningen 
uppgår till mer än 200 ton men högst 
500 ton per kalenderår, 

39.15    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 225 000 kronor (L) 
eller 78 000 kronor (K), om 
förbrukningen av organiska 
lösningsmedel uppgår till mer 
än 500 ton per kalenderår, 
2. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
förbrukningen av organiska 

Enligt förslag till nya 
bestämmelser i MPF slås 
2 § och 4 § samman till 
den nya 2 §. FAPT-
bestämmelserna för 39.20 
och 39.40 sammanförs 
därför också till en 
bestämmelse. 
Avgiftnivåerna förändras 
dock inte förutom att 
tröskelvärdet för den 
lägsta avgiftsnivån för 
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3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om förbrukningen 
uppgår till mer än 50 ton men högst 
200 ton per kalenderår, och 
4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om förbrukningen 
uppgår till högst 50 ton per 
kalenderår. 
 
39.40    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 39.40) är 
    1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för en 
förbrukning av mer än 20 ton 
halogenerade organiska 
lösningsmedel per kalenderår, 
    2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 
5 400 kronor (K), för en förbrukning 
av högst 20 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel per 
kalenderår, 
    3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för en 
förbrukning av totalt mer än 50 ton 
organiska lösningsmedel per 
kalenderår, och 
    4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för en 
förbrukning av totalt högst 50 ton 
organiska lösningsmedel per 
kalenderår. 

lösningsmedel uppgår till mer 
än 200 ton men högst 500 ton 
per kalenderår, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
förbrukningen av organiska 
lösningsmedel uppgår till mer 
än 50 ton men högst 200 ton 
per kalenderår,  
4. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
förbrukningen av organiska 
lösningsmedel uppgår till mer 
än 25 ton men högst 50 ton per 
kalenderår, och 
5. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), för en 
förbrukning av högst 25 ton 
halogenerade organiska 
lösningsmedel per kalenderår. 
 
 

verksamheter som enbart 
förbrukar halogenerade 
organiska lösningsmedel 
höjs från 20 ton till 25 ton 
per kalenderår. 
Förändringen görs av 
administrativa skäl för att 
förenkla bestämmelsen. 
Någon enstaka 
verksamhet kan genom 
denna förändring få en 
lägre avgift än idag. 

 
20 kap. Hantering av bränslen och andra kemiska produkter  

39.60    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 39.60) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

39.80    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 39.80) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
21 kap. Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla 

Anaerob biologisk behandling 
40.05 och 40.10    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 40.05 eller 40.10) 

40.01    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
21 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) 

Ny bestämmelse i MPF 
som kommer att omfatta 
verksamheter som idag 
inkluderas i 21 kap. 2 § 
MPF (40.10). Förslaget 
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är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K) för anläggning för 
framställning av gasformigt bränsle 
vid jordbruksföretag, och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

eller 5 400 kronor (K) för 
anläggning vid 
jordbruksföretag, och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

innebär ingen ändring av 
de avgiftsnivåer som idag 
gäller för de verksamheter 
som blir tillståndspliktiga 
enligt den nu föreslagna 1 
§ MPF.  
 

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
40.05 och 40.10    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 40.05 eller 40.10) 
är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K) för anläggning för 
framställning av gasformigt bränsle 
vid jordbruksföretag, och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

40.05-i och 40.15    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 21 kap. 
3 eller 4 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K) för 
anläggning vid 
jordbruksföretag, och 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

Föreslagen 4 § är en ny 
bestämmelse i MPF där 
de verksamheter som 
kommer att omfattas av 
bestämmelsen, idag 
inkluderas i 21 kap. 2 § 
MPF (40.10). Föreslagen 
3 § motsvarar den idag 
gällande 1 §. 
Bestämmelsens lydelse 
har förtydligats.  
 
Förslaget innebär ingen 
ändring av de 
avgiftsnivåer som idag 
gäller för de verksamheter 
som skulle bli 
tillståndspliktiga enligt de 
föreslagna 3 och 4 §§ 
MPF.  

Kärnkraft 
40.30    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 40.30) är beloppet 
111 000 kronor (L) eller 39 000 
kronor (K). 

40.30    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

Förbränning 
40.40    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 21 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 40.40) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K) för 
gasturbinanläggningar, och 
2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K) om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

40.40-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K) för 
gasturbinanläggningar, och 
2. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K) om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

40.50    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 40.50) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K) för 
gasturbinanläggningar, 

40.50-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K) för 
gasturbinanläggningar, 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K) för andra 
anläggningar än som avses i 1 med 
en total installerad tillförd effekt av 
mer än 200 megawatt men högst 300 
megawatt, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K) för andra 
anläggningar än som avses i 1 med 
en total installerad tillförd effekt av 
mer än 100 megawatt men högst 200 
megawatt, och 
4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K) för andra 
anläggningar än som avses i 1 med 
en total installerad tillförd effekt av 
mer än 50 megawatt men högst 100 
megawatt. 

2. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K) för 
andra anläggningar än som 
avses i 1 med en total 
installerad tillförd effekt av 
mer än 200 megawatt men 
högst 300 megawatt, 
3. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K) för 
andra anläggningar än som 
avses i 1 med en total 
installerad tillförd effekt av 
mer än 100 megawatt men 
högst 200 megawatt, och 
4. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K) för 
andra anläggningar än som 
avses i 1 med en total 
installerad tillförd effekt av 
mer än 50 megawatt men högst 
100 megawatt. 

40.51    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 40.51) är beloppet 
37 500 kronor (L) eller 13 200 
kronor (K). 

40.51    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

Vindkraft 
40.90 och 40.95    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
10 eller 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 40.90 eller 40.95) 
är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för vindkraftverk 
som står tillsammans (gruppstation) 
till havs, 
2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), för fler än 20 
vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land, och 
3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), för högst 20 vind-
kraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land. 

40.90 och 40.95    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 21 kap. 
12 eller 13 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), för 
vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation) till 
havs, 
2. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), för fler 
än 20 vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation) på 
land, och 
3. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), för 
högst 20 vindkraftverk som 
står tillsammans (gruppstation) 
på land. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

 
22 kap. Avveckling av kärnreaktorer 

45.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 45.10) är beloppet 
111 000 kronor (L) eller 39 000 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion. 
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kronor (K). 
 

23 kap. Fordonsservice och drivmedelshantering 
Finns inte några bestämmelser som innebär tillståndsplikt. 

 
24 kap. Hamnar och flygplatser 

Hamnar 
63.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 63.10) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K) för hamn med mer 
än 50 anlöp per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
15 000 kronor (K) för hamn med mer 
än 10 anlöp men högst 50 anlöp per 
kalenderår, och 
3. beloppet 15 000 kronor (L) eller 7 
500 kronor (K) för hamn med upp till 
10 anlöp per kalenderår. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion. 

 
 

63.30    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 63.30) är 
1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kronor (K) för verksamhet 
som omfattar mer än 100 000 
flygrörelser per kalenderår,  
2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K) för verksamhet 
som omfattar mer än 40 000 
flygrörelser men högst 100 000 
flygrörelser per kalenderår,  
3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K) för verksamhet 
som omfattar mer än 10 000 
flygrörelser men högst 40 000 
flygrörelser per kalenderår, och 
4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K) för verksamhet 
som inte omfattas av någon av 1–3.  

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion. 

 
 

63.40    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 63.40) är beloppet 
27 000 kronor. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion. 

 

 
25 kap. Laboratorier 

Finns inte några bestämmelser som innebär tillståndsplikt. 
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26 kap. Tankrengöring 

74.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen (verk-
samhetskod 74.10) är beloppet 15 
450 kronor (L) eller 5 400 kronor 
(K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion. 

 

 
27 kap. Hälso- och sjukvård 

Finns inte några bestämmelser som innebär tillståndsplikt. 
 

28 kap. Rening av avloppsvatten 
90.10    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.10) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), för en 
avloppsreningsanläggning med 
anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 100 000 personekvivalenter, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), för en avlopps-
reningsanläggning med anslutning av 
fler än 20 000 personer men högst 
100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en förorenings-
mängd som motsvarar mer än 20 000 
personekvivalenter men högst 100 
000 personekvivalenter, och 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), för en avlopps-
reningsanläggning med anslutning av 
fler än 2 000 personer men högst 20 
000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter men 
högst 20 000 personekvivalenter. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion. 

 

90.25    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.25) är beloppet 
60 000 kronor (L) eller 22 500 
kronor (K). 

90.25-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
28 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 60 000 kronor (L) 
eller 22 500 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

 
29 kap. Avfall 
Förbränning 

90.180 och 90.181    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 18 eller 19 § 

90.180-i och 90.181-i   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.180 eller 
90.181) är 
1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 
130 500 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 25 000 
ton per kalenderår, 
2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 5 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår, 
och 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 2 500 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår. 

1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 375 000 kronor (L) 
eller 130 500 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 25 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 5 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår, och 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 2 500 ton men högst 
5 000 ton per kalenderår. 

90.190 och 90.191    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 20 eller 21 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.190 eller 
90.191) är beloppet 37 500 kronor 
(L) eller 13 200 kronor (K). 

90.190 och 90.191    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
3 eller 4 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

90.200 och 90.201    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 22 eller 23 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.200 eller 
90.201) är beloppet 169 500 kronor 
(L) eller 60 000 kronor (K). 

90.200-i och 90.201-i    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
5 eller 6 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

90.210 och 90.211    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 24 eller 25 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.210 eller 
90.211) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 20 000 
ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

90.210-i och 90.211-i    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
7 eller 8 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 20 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår, 
och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

90.220 och 90.221    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 26 eller 27 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.220 eller 
90.221) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 

90.220 och 90.221    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
9 eller 10 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 10 000 ton men högst 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

18 000 ton per kalenderår, och 
2. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

Deponering 
90.290   För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.290) är beloppet 
169 500 kronor (L) eller 60 000 
kronor (K). 

90.290-i  För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

90.300    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.300) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 20 000 
ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, och 
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1 eller 2. 

90.300-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 20 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 10 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår, och 
3. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1 eller 2. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

90.310    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.310) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 20 000 
ton per kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 50 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, 
och 
4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3. 

90.310    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 20 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 10 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om den 
tillförda avfallsmängden är 
större än 50 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår, och 
4. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
någon av 1–3. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

90.320    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 38 § 

90.320-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
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miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.320) är 
1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 25 000 
ton per kalenderår, och 
2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 25 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

av avgiftsnivåer föreslås. 

90.330 och 90.340    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 39 eller 40 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.330 eller 
90.340) är beloppet 37 500 kronor 
(L) eller 13 200 kronor (K). 

90.330-i och 90.340    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
18 eller 19 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

 
Generell återvinning/bortskaffande 

90.405, 90.406, 90.410 och 90.420    
För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 49, 50, 
51 eller 52 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.405, 90.406, 
90.410 eller 90.420) är  
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 100 000 
ton per kalenderår,  
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 20 000 
ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår,  
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3. 

90.405-i och 90.406-i   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
21 eller 22 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 100 000 ton per 
kalenderår,  
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 20 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår, 
och  
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 12 500 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår. 
 

Eftersom 
paragrafordningen i MPF 
föreslås ändras, delas 
nuvarande 
avgiftsbestämmelse upp i 
två bestämmelser för att 
anpassas till den 
föreslagna MPF. 
Förändringen innebär 
ingen ändring av gällande 
avgiftsnivåer. 
 

90.435 och 90.440    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 54 eller 55 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.435 eller 
90.440) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 25 000 
ton per kalenderår, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 

90.435-i   För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 25 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 

Eftersom 
paragrafordningen i MPF 
föreslås ändras, delas 
nuvarande 
avgiftsbestämmelse upp i 
två bestämmelser för att 
anpassas till den 
föreslagna MPF (en för 
90.435-i och en för 
90.440). Förändringen 
innebär ingen ändring av 
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27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 5 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår, 
och 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1 eller 2. 

den tillförda avfallsmängden är 
större än 5 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår, och 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1 eller 2. 

gällande avgiftsnivåer. 
 

90.405, 90.406, 90.410 och 90.420    
För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 49, 50, 
51 eller 52 § miljöprövnings-
förordningen (verksamhetskod 
90.405, 90.406, 90.410 eller 90.420) 
är  
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 100 000 
ton per kalenderår,  
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 20 000 
ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår,  
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3. 

90.410 och 90.420    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
24 eller 25 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 100 000 ton per 
kalenderår,  
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 20 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår,  
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 10 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår, och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
någon av 1–3. 

Eftersom 
paragrafordningen i MPF 
föreslås ändras delas 
nuvarande 
avgiftsbestämmelse upp i 
två bestämmelser för att 
anpassas till den 
föreslagna MPF. 
Förändringen innebär 
ingen ändring av gällande 
avgiftsnivåer. 
 

90.435 och 90.440    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 54 eller 55 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.435 eller 
90.440) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 25 000 
ton per kalenderår, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 5 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår, 
och 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1 eller 2. 

90.440    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 25 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 5 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår, och 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1 eller 2. 

Eftersom 
paragrafordningen i MPF 
föreslås ändras, delas 
nuvarande 
avgiftsbestämmelse upp 
för i två bestämmelser för 
att anpassas till den 
föreslagna MPF (en för 
90.435-i och en för 
90.440). Förändringen 
innebär ingen ändring av 
gällande avgiftsnivåer. 
 

90.450    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.450) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 

90.450    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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avfallsmängden är större än 1 000 ton 
men högst 2 500 ton per kalenderår, 
och 
2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

den tillförda avfallsmängden är 
större än 1 000 ton men högst 
2 500 ton per kalenderår, och 
2. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1. 

 
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet 

90.380    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.380) är beloppet 
15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor 
(K). 
 

90.381 och 90.383    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
29 eller 31 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K). 
 

Förslag till 29 och 31 §§ 
(verksamhetskod 90.381 
och 90.383) är nya 
bestämmelser i MPF som 
ersätter den gällande 46 § 
(anläggning för 
behandling av farligt 
avfall, om avfallet har 
uppkommit i den 
verksamhet där 
anläggningen finns). Den 
avgift som idag gäller för 
46 § (90.380) bedöms 
vara lämplig även för de 
verksamheter som 
kommer att omfattas av 
de föreslagna 29 och 31 
§§. Förändringen innebär 
ingen ändring av gällande 
avgiftsnivåer. 

90.150    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.150) är beloppet 
169 500 kronor (L) eller 60 000 
kronor (K). 
 
90.160    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.160) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 20 000 
ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, 
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, 
och 

90.161    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden 
är större än 20 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden 
är större än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton per 
kalenderår, och 
3. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas 1 
eller 2. 

Förslag till 33 § MPF 
(verksamhetskod 90.161) 
är en ny bestämmelse. 15 
och 16 §§ i gällande 
förordning (90.150 och 
90.160), som avser 
biologisk behandling, 
föreslås strykas. De 
avgiftsnivåer som nu 
föreslås är de som idag 
gäller för de verksamheter 
som har en tillförd mängd 
avfall upp till maximalt 
25 000 ton. Förändringen 
innebär ingen ändring av 
gällande avgiftsnivåer för 
dessa verksamheter. 
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4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3. 

Animaliskt avfall eller djurkroppar 
90.240    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.240) är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 
39 000 kronor (K), för bearbetning 
av mer än 10 000 ton per kalenderår, 
och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

90.241-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 111 000 kronor (L) 
eller 39 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden 
är mer än 10 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
1.  

Förslag till 35 § 
(verksamhetskod 90.241-
i) är en ny bestämmelse i 
MPF som ersätter den 
gällande 30 § (animaliska 
biprodukter). Den avgift 
som idag gäller för 30 § 
(90.240) bedöms vara 
lämplig även för de 
verksamheter som 
kommer att omfattas av 
den föreslagna 35 §. 
Förändringen innebär 
ingen ändring av gällande 
avgiftsnivåer. 

90.130    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.130) är beloppet 
15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor 
(K). 
 

90.131    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K). 
 

Förslag till 37 § 
(verksamhetskod 90.131) 
är en ny bestämmelse i 
MPF som ersätter den 
gällande 13 § 
(användning av avfall för 
anläggningsändamål). 
Den avgift som idag 
gäller för 13 § (90.130) 
bedöms vara lämplig även 
för de verksamheter som 
kommer att omfattas av 
den föreslagna 37 §. 
Förändringen innebär 
ingen ändring av gällande 
avgiftsnivåer. 

Uppgrävda massor 
90.350      För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.350) är beloppet 
78 000 kronor (L) eller 27 000 
kronor (K). 
 
90.360    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.360) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, och 
2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av 1. 

90.361    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K). 

Förslag till 39 § MPF 
(verksamhetskod 90.361) 
är en ny bestämmelse som 
delvis ersätter 42 och 43 
§§ i gällande förordning 
(90.350 och 90.360), som 
också avser uppgrävda 
massor. 42 och 43 §§ i 
befintlig förordning 
föreslås strykas. De 
avgiftsnivåer som nu 
föreslås är de som idag 
gäller för de verksamheter 
som har en tillförd mängd 
avfall upp till maximalt 2 
500 ton. Förändringen 
innebär ingen ändring av 
gällande avgiftsnivåer för 
dessa verksamheter. 
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Avvattning 

Ingen tillståndspliktig verksamhet finns under rubriken avvattning. 
Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.100) är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K) för verksamhet 
med mer än 50 000 ton hanterad 
avfallsmängd per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K) för verksamhet 
som inte omfattas av 1. 

90.100    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap.42 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K) för 
verksamhet med mer än 50 
000 ton hanterad avfallsmängd 
per kalenderår, och 
2. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K) för 
verksamhet som inte omfattas 
av 1. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

90.70    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.70) är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K) för verksamhet 
med mer än 75 000 ton hanterad 
avfallsmängd per kalenderår, och 
2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K) för verksamhet som 
inte omfattas av 1.  
 

90.70    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K) för 
verksamhet med mer än 75 
000 ton hanterad avfallsmängd 
per kalenderår, och 
2. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K) för 
verksamhet som inte omfattas 
av 1.  

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

Behandling av elavfall 
Ingen tillståndspliktig verksamhet finns under rubriken behandling av elavfall. 

Återvinning av uttjänta fordon 
90.119    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.119) är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 25 000 
ton per kalenderår,  
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, 
och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3. 

90.119    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 25 000 ton per 
kalenderår,  
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår, och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
någon av 1–3. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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Lagring som en del av insamling 

90.30    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.30) är beloppet 
15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor 
(K).  
 
90.45 och 90.50    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
3 eller 4 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.45 eller 90.50) 
är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K). 

90.30 och 90.50    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
49 eller 51 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K).  
 

Nu gällande bestämmelser 
för mellanlagring i MPF 
omformuleras. Nu 
föreslås två bestämmelser 
med tillståndsplikt, 49 och 
51 §§ som omfattar 
lagring som en del av 
insamling. Båda de 
föreslagna 
bestämmelserna 49 och 
51 §§ föreslås få en 
gemensam FAPT-
bestämmelse eftersom de 
idag gällande 
avgiftsnivåerna är 
desamma för motsvarande 
bestämmelser i nuvarande 
MPF. Ingen ändring av 
avgiftsnivåer föreslås. 

. 
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

- 90.408-i    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 53 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K). 

Helt ny bestämmelse för 
verksamhet som idag inte 
omfattas av särskild 
tillstånds- eller anmäl-
ningsplikt enligt MPF. Vi 
bedömer att samma avgift 
bör gälla för 53 § som för 
49 och 51 §§. 

Fartygsåtervinning 
90.451    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 a § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.451) är beloppet 
169 500 kronor. 

90.451    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 54 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 169 500 kronor. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 
90.455, 90.456 och 90.457    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 57, 58 eller 59 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.455, 90.456 eller 
90.457) är 
1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 
99 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängen är större än 25 000 ton 
per kalenderår, 
2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 1 000 ton 

90.454-i, 90.455 och 90.457    
För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
55, 56 eller 57 § 
miljöprövningsförordningen är 
1. beloppet 280 500 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängen är 
större än 25 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår, 
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 
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men högst 10 000 ton per kalenderår, 
och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–3. 

större än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår, och 
4. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
någon av 1–3. 

90.458    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.458) är  
1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 
60 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 100 000 
ton per kalenderår, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 
27 000 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 20 000 
ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår,  
3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 
13 200 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår,  
4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K), om den tillförda 
avfallsmängden är större än 50 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, 
och 
5. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 
700 kronor (K), om verksamheten 
inte omfattas av någon av 1–4. 

90.458    För en verksamhet 
som är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 58 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 169 500 kronor (L) 
eller 60 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 100 000 ton per 
kalenderår, 
2. beloppet 78 000 kronor (L) 
eller 27 000 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 20 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår,  
3. beloppet 37 500 kronor (L) 
eller 13 200 kronor (K), om 
den tillförda avfallsmängden är 
större än 10 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår,  
4. beloppet 15 450 kronor (L) 
eller 5 400 kronor (K), om den 
tillförda avfallsmängden är 
större än 50 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår, och 
5. beloppet 7 800 kronor (L) 
eller 2 700 kronor (K), om 
verksamheten inte omfattas av 
någon av 1–4. 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

Radioaktivt avfall 
90.460 och 90.470    För en 
verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 61 eller 62 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.460 eller 
90.470) är beloppet 156 000 kronor 
(L) eller 99 000 kronor (K). 

90.460 och 90.470    För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
59 eller 60 § 
miljöprövningsförordningen är 
beloppet 156 000 kronor (L) 
eller 99 000 kronor (K). 

Enbart administrativ 
justering. Ingen ändring 
av avgiftsnivåer föreslås. 

Lagring och avskiljning av koldioxid 
- 90.480 och 90.485   För en 

verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
61 eller 62 § 
miljöprövningsförordningen är  
1. beloppet 280 500 kr (L) 
eller 99 000 kr (K) om den 
planerade lagringen är större 
än 100 000 ton, och 
2. beloppet 169 500 kr (L) 
eller 60 000 kr (K) om den 
planerade lagringen är högst 

Enligt denna redovisning 
föreslås en ny 
bestämmelse om 
tillståndsplikt i MPF (62 
§) och ny avgift i FAPT. 
Se avsnitt 7 (ny 62 § 
MPF) och 13.2 (förslag 
om avgift) i denna 
redovisning.   
  



  60(61) 

Bilaga 2 2015-06-25 

Gällande FAPT Förslag reviderad FAPT Kommentar 
100 000 ton. 

- 90.500-i och 90.510   För en 
verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 
63 eller 64 § 
miljöprövningsförordningen  
är beloppet 169 500 kr (L) 
eller 60 000 kr (K). 

Förslag om en ny 
bestämmelse i MPF och 
ny avgift i FAPT. Se 
avsnitt 7 (ny bestämmelse 
i MPF) och 13.2 (förslag 
om avgift) i denna 
redovisning.   

 
Uppläggning 
90.270    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen (verk-
samhetskod 90.270) är beloppet 15 
450 kronor (L) eller 5 400 kronor 
(K). 

- I redovisningen föreslås 
att befintlig bestämmelsen 
i MPF stryks. Därmed 
stryks också FAPT-
bestämmelsen. 
 

Annan återvinning eller 
bortskaffande 
90.350    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 90.350) är beloppet 
78 000 kronor (L) eller 27 000 
kronor (K). 

- I redovisningen föreslås 
att befintlig bestämmelse i 
MPF stryks. Därmed 
stryks också FAPT-
bestämmelsen. 
 

Destruktion av halogenerade 
klorflourkarboner eller halon 
90.400    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 § 
miljöprövningsförordningen (verk-
samhetskod 90.400) är beloppet 15 
450 kronor (L) eller 5 400 kronor 
(K). 

- I redovisningen föreslås 
att befintlig bestämmelse i 
MPF stryks. Därmed 
stryks också FAPT-
bestämmelsen. 
 

 
30 kap. Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar 

92.10  För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen 
(verksamhetskod 92.10) är 
1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 
400 kronor (K) för civilt skjutfält, 
och 
2. beloppet 5 400 kronor för annat 
skjutfält. 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.  

 

 
31 kap. Textiltvätterier 

Finns inte några bestämmelser som innebär tillståndsplikt. 
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32 kap. Begravningsverksamhet 

93.20    För en verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen (verk-
samhetskod 93.20) är beloppet 15 
450 kronor (L) eller 5 400 kronor 
(K). 

Ingen ändring föreslås. 
Parentesen med hänvisning till 
verksamhetkod/er kan strykas 
eftersom den inte fyller någon 
funktion.   

 
 

 


