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Tillsynsvägledning från 

Länsstyrelsen Skåne 

Klassning av miljöfarliga verksamheter 

 

Länsstyrelsen Skåne redogör här för systematiken vid klassning av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet, t.ex. vid ändrade verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen.  

Klassning av verksamheten är inte det samma som avgiftskod 

Tillsynsvägledningen är framtagen då Länsstyrelsen noterat att en del tillsynsmyndigheter 
blandar ihop verksamhetskod (klassning) med avgiftskod (uttag av årlig avgift). Generellt gäller 
att klassningen av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska utgå från tillståndet, dvs den 
produktion, de utsläpp eller den användning som maximalt får nyttjas. Klassningen tar inte 
hänsyn till aktuella drifts- eller produktionsförhållanden. 
 
Avgiften ska också enligt 2 kap. 2 § andra stycket förordningen (1998:940 om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken utgå från tillståndsgiven produktion eller motsvarande 
men den kan däremot nedsättas bl.a. om verksamhetens drifts- eller produktionsförhållanden 
innebär att tillsynsbehovet är lägre än vad klassningen medför (9 kap. 3 § förordningen 
1998:940 om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken).  
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Det är av vikt att samtliga verksamhetskoder redovisas om en anläggning omfattar flera 
verksamheter eftersom det utgår avgift för samtliga verksamheter på B-nivå (2 kap. 2 § 
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken). Det är även 
viktigt att verksamhetskoder på C-nivå anges. Dessa används t.ex. vid sammanställningar av 
samtliga verksamheter inom samma bransch på regional och nationell nivå. 
 
Vid förändrad klassning av en verksamhet ska tillsynsmyndigheten informera Länsstyrelsen om 
ändringen. Syftet är dels att Länsstyrelsen anläggningsregister ska uppdateras. Uppgifter från 
registret används t.ex. vid miljörapportering i SMP. Dels för att anläggningar med överlåten 
tillsyn ska betala en avgift till Länsstyrelsen enligt förordningen (1998:940 om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, som baseras på aktuell klassning enligt 
miljöprövningsförordningen. 

Tillståndspliktig verksamhet 

Bedömningen av en tillståndspliktig verksamhet ska ske med utgångspunkt från tillståndsgiven 
produktion. En verksamhet som har tillstånd för verksamhet med beteckningen B (nedan B-
verksamhet), men vars produktion idag motsvarar en anmälningspliktig verksamhet (nedan C-
verksamhet), ska betraktas som B-verksamhet inom tillsynen. Detta kan exempelvis vara en 
verksamhetsutövare som har tillstånd (B) för tillverkning och sammansättning av 100 000 
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
Tillståndsplikten inträder vid 25 000 fordon. Verksamhetsutövaren har dock de senaste åren 
producerat 15 000 fordon på grund av minskad efterfrågan. Om verksamhetsutövaren väljer att 
behålla sitt tillstånd ska verksamheten bedömas som en B-verksamhet även om verksamhets-
utövarens tillverkning motsvarar anmälningspliktig verksamhet. Detta med anledning av att 
verksamhetsutövaren när som helst kan utöka produktionen till tillståndsgiven mängd. Om 
verksamhetsutövaren inte vill behålla sitt tillstånd kan denne anmäla verksamheten till 
kommunal nämnd och återkalla sitt tillstånd. 
 
Verksamhetsutövaren ska lämna miljörapport (26 kap. 20 § miljöbalken). Verksamheten ska 
betala avgift enligt 2 kap. 1 § första stycket första punkten förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

Tillståndsplikt upphört 

En B-verksamhet som på grund av ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) (nedan 
MPF) blir C-verksamhet ska klassas som en C-verksamhet eftersom den tillståndspliktiga 
verksamheten har upphört att vara tillståndspliktig. Detta kan t.ex. vara en fjärrvärmeanläggning 
som har tillstånd för 16 MW. Efter införandet av MPF blev den nya gränsen för B-verksamheter 
20 MW.  Verksamhetsutövaren kan välja att ha kvar sitt tillstånd som ett frivilligt tillstånd och 
verksamheten betraktas som C-verksamhet inom tillsynen – alternativt kan verksamhetsutövaren 
välja att återkalla tillståndet och anmäla verksamheten till den kommunala nämnden. Det finns 
inget krav på att verksamheten ska lämna miljörapport, även om tillståndet behålls. 



 

 

TILLSYNSVÄGLEDNING 

Från Länsstyrelsen Skåne 

Verksamheten ska betala avgift enligt 2 kap. 1 § första stycket tredje punkten förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

Frivilligt tillstånd 

En anmälningspliktig verksamhet som har tillstånd, s.k. ”frivilligt tillstånd” (9 kap. 6 b § 
miljöbalken) för sin C-verksamhet ska betraktas som C-verksamhet inom tillsynen. Frivilliga 
tillstånd förekommer inom verksamheter som motorsportbanor, skjutfält, vindkraft och 
djurhållande verksamheter. Det finns inget krav på att verksamheten ska lämna miljörapport. 
Verksamheten ska betala avgift enligt 2 kap. 1 § första stycket punkten 2 förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

Återkallande av tillstånd när verksamheten har upphört 

Ett tillstånd enligt miljöbalken kan i vissa fall återkallas. Detta kan till exempel ske om en 
verksamhet som har tillstånd enligt miljöbalken slutligen har upphört (24 kap. 3 § 5 
miljöbalken). En ansökan om återkallande av tillståndet bör i första hand göras av 
verksamhetsutövaren, men kan också göras av tillsynsmyndigheten (24 kap. 7 § miljöbalken). 
 
När det gäller A-verksamheter görs ansökan hos miljödomstolen och när det gäller B-
verksamheter gör ansökan hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. 
 

Checklista över vad ansökan om återkallelse bör innehålla: 

 

• Uppgifter om tillståndet, verksamhetsutövare och fastighet. 
• Grunderna till varför tillståndet bör upphävas t.ex. att verksamheten upphört. Här bör 

man beskriva vilka uppgifter man har om att verksamheten upphört. 
• Uppgifter om verksamhetsutövaren. Är det ett bolag som försatts i konkurs bifogas 

utdrag från bolagsverket om att konkursen är avslutad eller beslut från tingsrätt. Är det 
en enskild person bör man ange de uppgifter som finns om var denna person kan nås.  

• En beskrivning av hur platsen används idag. Bedrivs verksamhet på platsen ange vilken 
sorts verksamhet. Har denna verksamhet koppling till den tillståndsgivna verksamheten?  

• Finns uppgifter om att någon annan övertagit tillståndet? 

Tillsynsåtgärder 

Länsstyrelsen uppmanar länets miljökontor och miljöförbund att själva initiera återkallande av 
tillstånd när verksamheten har upphört eller initiera frågan om återkallelse av äldre tillstånd med 
verksamhetsutövare som behållit sina gamla tillstånd.  
 
Vidare uppmanas länets miljökontor och miljöförbund att som en del av tillsynen initiera 
omprövning av äldre miljöskyddslagstillstånd alternativt påtala för verksamhetsutövare med 
äldre tillstånd enligt miljöskyddslagen att de själva bör söka nytt tillstånd för verksamheten.  
 

För mer information kontakta Länsstyrelsen Skåne skane@lansstyrelsen.se. 
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