AVDELNING 1
Miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 1 kap 3 § resp. 1 kap
10 § miljöprövningsförordningen (MPF, 2013:251), 5 eller 6 §§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (FMH, 1998:899), samt viss annan miljöfarlig verksamhet, s k Uobjekt, med fast avgift.
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IUV 29:54 67 90.435 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall om den tillförda
MPF
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och
verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel,
4. materialåtervinning av oorganiska material, utom metaller och metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer,
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de
andra punkterna i denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning
eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna
paragraf.
enligt ett förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4,
D8, D9, D13, eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2011:927), om den
tillförda mängden farligt avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.
– om den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per år (90.435-1)
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– om den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per
år (90.435-2)
– om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per år
(90.435-3)
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18, 19, 38
eller 39 §.
90.100 Anläggning för att återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per
kalenderår genom mekanisk bearbetning. genom mekanisk bearbetning återvinna
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen verksamheten är tillståndspliktig enligt 65 30 eller 50 §.
Mer än 50 000 ton (90.100-1)
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90 100-1 1)
– hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall. (90.100-1.2)
10 000-50 000 ton (90.100-2)
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90.100-2.1)
– hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall (90.100-2.2)
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90.406 Anläggning för att återvinna eller både en anläggning för att återvinna och
eller bortskaffa , annat avfall än farligt avfall icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår
och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning,
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten
endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25
000 ton per kalenderår.
genom biologisk behandling, förbehandling av avfall för förbränning eller
samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall,
om
1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och
verksamheten består av endast anaerob biologisk behandling.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
erksamhet och hälsosk dd
90.30 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt att lagra icke-farligt
avfall som en del av att samla in det, om den totala avfallsmängden vid något enskilt
tillfälle utgörs av om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90 30-1)
– hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall (90.30-2).
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
90.70 Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer
sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större
än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
Den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per år (90.70-1)
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90.70-1.1)
hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall (90.70-1.2)
Den hanterade avfallsmängden är större än 20 000 ton men högst 75 000 ton per år
(90.70-2)
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90.70-2.1)
hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall (90.70-2.2)
Den hanterade avfallsmängden är högst 20 000 ton per år (90.70-3)
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90.70-3.1)
hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall (90.70-3.2)
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90.50 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något
tillfälle uppgår till att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
90.50-1:
1. mer än 50 ton oljeavfall,
2. mer än 300 ton blybatterier,
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 150 ton motordrivna fordon, eller
5. 6. mer än 10 ton annat farligt avfall.
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90.50-1.1)
– hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall (90.50-1.2)
90.50-2:
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 100 ton motordrivna fordon, eller
5. 6. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90.50-2.1)
– hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall (90.50-2.2)
90.50-3:
1. mer än 15 men högst 25 ton oljeavfall,
2. mer än 75 men högst 150 ton blybatterier,
3. mer än 250 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 75 men högst 150 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 75 ton motordrivna fordon, eller
5. 6. mer än 2,5 men högst 5 ton annat farligt avfall.
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90 50-3 1)
– hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall (90.50-3.2)
90.50-4:
1. mer än 5 men högst 15 ton oljeavfall,
2. mer än 30 men högst 75 ton blybatterier,
3. mer än 50 men högst 250 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 men högst 75 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 50 ton motordrivna fordon, eller
5. 6. mer än 1 men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
– hantering av förorenade massor (halter > KM) och övrigt avfall förekommer på
anläggningen (90.50-4.1)
– hantering av ej förorenade massor och övrigt avfall (90.50-4.2)
Tillståndsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
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90.440 Anläggning för att behandla återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från
andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i detta kapitel. - eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11-14,
18-26, 30-34, 38-48 och 54 §§.
– mer än 25 000 ton (90.440-1)
– mer än 10 000 men högst 25 000 ton (90.440-2)
– mer än 2 500 men högst 10 000 ton (90.440-3)

