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Förändringar i bilaga 2 daterade 19 maj 2017 

De flesta förändringar i bilagan beror på förändringar i miljöprövningsförordningen. 

De flesta förändringarna i miljöprövningsförordningen beror på en anpassning till 

framför allt industriutsläppsdirektivet. 

I de fall förändringar gjorts på A- och B-nivå i förordningen har SKL föreslagit 

avgiftsklasser som motsvarar tiden enligt förordningen om avgifter för prövning och 

tillsyn (1998:940) när kommunen tagit över tillsynen. I dessa fall har SKL inte gjort 

någon ytterligare bedömning av avgiftsklassen.  

Vid förändringar på C- och U-nivå har SKL gjort egen bedömning och justerat 

avgiftsklasserna.  

Uppdateringen av bilaga 2 utgår från SKL:s underlag med avgiftsklasser (AK) och har 

inte uppdaterats med avseende på äldre versioner med tidsfaktorer (TF).  

Ändrade begrepp och nya punkter 

De flesta ändringarna av beskrivningarna innebär ingen ändring i sak. Det kan vara 

vissa ord eller begrepp som ändrats, ändrade paragrafer i hänvisningar eller att man 

helt tagit bort hänvisning till andra punkter, beroende på att det införts intervall för till 

exempel produktion av något. Många beskrivningar har ändrats för att tydliggöra vad 

som är en IED-verksamhet och inte. Flera har därför delats upp i nya punkter. 

För alla beskrivningar som innebär IED-verksamhet har ett tillägg gjorts i 

verksamhetskoden, -i.  

På flera IED-punkter har det lagts till en dygns- eller timnivå som komplement till 

årsnivån. Detta följer av anpassningen till industriutsläppsdirektivet. 

Ytterligare förändringar i bilaga 2 

För ett antal punkter har texten ändrats så att betydelsen eller intervallen ändrats mer 

än marginellt. I dokumentet finns ett försök att beskriva vad dessa ändringar innebär. 

Naturvårdsverket ska komma med en översättningsnyckel och vägledningar för 

respektive kapitel i miljöprövningsförordningen. Än så länge finns det bara en 

vägledning för kapitel 29 om avfall. 

Alla U-punkter har setts över så att de ska följa strukturen utifrån 

miljöprövningsförordningen. Flera av dem är borttagna för att de inte längre är 

aktuella. En del U-punkter har skrivits om, i denna uppdatering, utifrån erfarenheter 

och förslag från miljöförvaltningen i Göteborg. 
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Hänvisningarna till lagrum följer paragraferna i den gällande 

miljöprövningsförordningen. 

I kapitel 29, Avfall, utgår sorteringsordningen på punkterna från paragraferna i 

miljöprövningsförordningen. Det innebär att verksamhetskoderna inte kommer i 

nummerordning. 

Allt som är ändrat på något sätt jämfört med gamla bilagan är markerat med rött i 

dokumentet med kommentarer. För de punkter där ingenting står i rött har inga 

ändringar skett överhuvudtaget. 
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